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AT THE GRID SYSTEM LEVEL 
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Анотація. У статті розглядається мультиагентна система, що забезпечує 
інтеграцію підходу до управління обчисленнями для кластерної Grid-системи 
обчислювального типу, вузли якої мають складну гібридну структуру. Гібридний кластер 
включає обчислювальні модулі, що підтримують різні технології паралельного 
програмування і розрізняються своїми обчислювальними характеристиками. Новизна і 
практична значущість представлених в статті методів і засобів полягають в істотному 
розширенні функціональних можливостей системи управління обчисленнями кластерної 
Grid за розподілом і поділу ресурсів Grid на різних рівнях виконання завдань. 

Ключові слова: Мультиагентне управління, розподілені обчислення, GRID, 
мультиагентне моделювання, інтелектуальний агент, мультиагентна система, імітаційне 
моделювання. 

Abstract. The article considers a multi-agent system that provides an integration approach to 
computational management for a cluster Grid system of computational type, the nodes of which 
have a complex hybrid structure. The hybrid cluster includes computing modules that support 
different parallel programming technologies and differ in their computational characteristics. The 
novelty and practical significance of the methods and tools presented in the article are a significant 
expansion of the functionality of the cluster Grid computing management system for the distribution 
and division of Grid resources at different levels of tasks. 

Key words: Multiagent management, distributed computing, GRID, multiagent simulation, 
intellectual agent, multi-agent system, simulation. 

Вступ 
Поширені мета-планувальники недостатньо повно враховують особливі 

вимоги користувачів до ресурсів при розподілі цих ресурсів. Тому 
користувачам і адміністраторам ресурсів розподіленого обчислювального 
середовища доводиться "вручну" вирішувати завдання вибору і надання 
ресурсів, які бувають досить різноманітні. Це викликає ускладнення при 
вирішенні перерахованих завдань та виникає проблема автоматизації та 
інтелектуалізації процесів їх вирішення. Найбільш популярним підходом до 
вирішення цієї проблеми є застосування мультиагентних систем (МАС) для 
управління обчисленнями [1]. Розглянемо підхід до мультиагентного 
управління обчисленнями на рівні Grid-системи: взаємодія МАС з локальними 
менеджерами ресурсів вузлів середовища з метою оптимізації використання 
ресурсів. 
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Управління обчисленнями на рівні Grid-системи 
Управління обчисленнями на рівні Grid-системи реалізується МАС із 

заданою організаційною структурою. Координація дій агентів здійснюється за 
допомогою загальних правил групової поведінки. Агенти функціонують 
відповідно до заданих ролями і для кожної ролі визначені свої правила 
поведінки у віртуальному співтоваристві агентів. МАС включає агентів 
розподілу ресурсів і управляючого агенту. Агенти розподілу ресурсів можуть 
об'єднуватися в віртуальні спільноти (ВС). У різних ВС, що виникають в МАС, 
агенти можуть координувати свої дії шляхом кооперації або суперництва. 
Завданням МАС на рівні Grid-системи є отримання такого розподілу надходять 
в систему потоків завдань, яке зберігає показники якості функціонування цієї 
системи в заданих адміністратором Grid-системи межах. Завдання являє собою 
специфікацію процесу вирішення завдань, що містить інформацію про 
необхідні обчислювальних ресурсах, виконуваних прикладних програмах, 
вхідних- вихідних даних, а також інші необхідні відомості. Всі завдання 
розбиваються по класах відповідно до своїх обчислювальними 
характеристиками[2]. У число показників якості функціонування Grid-системи 
входять: коефіцієнти корисного використання вузлів Grid-системи та самої 
системи в цілому; середні показники часу перебування в чергах, коефіцієнти 
успішного завершення і середня вартість виконання завдань різних класів в 
вузлах Grid-системи і в самій системі в цілому. Структурна схема системи 
управління обчисленнями на рівні Grid-системи представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурна схема системи управління обчисленнями 

 
На цій схемі в якості об'єкта управління виступає Grid-система, вузли якої 

представлені різнорідними обчислювальними кластерами (ОК), в тому числі і 
гібридними. Зовнішніми збуреннями для об'єкта управління є потік  завдань 

користувачів Grid-системи і потік  локальних користувачів обчислювальних 

кластерів. Результати розподілу  і  потоків  і  по ОК є відповідно 

керуючими впливами МАС і локальних користувачів обчислювального 
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кластеру на об'єкт управління. Заданою дією для об'єкта управління є вектор 
параметрів адміністративних політик обчислювального кластеру . Агенти 

розподілу ресурсів здійснюють перехоплення завдань потоку  з метою більш 

детальної настройки вимог до обчислювальної системи, що містяться в задачах. 
Таким чином, потік  модифікується в потік . Розподіл  потоку  

проводиться агентами розподілу ресурсів на основі економічних механізмів 
регулювання попиту і пропозиції цих ресурсів[3]. Розподіл   потоку  

задається локальними користувачами ОК. Потоки завдань  і  

характеризуються такими властивостями: динамічністю; схоластичністю; 
неоднорідністю; відсутністю зворотного зв'язку; неординарністю; 
стаціонарністю. 

Відомості про обчислювальних характеристиках вузлів Grid-системи 
збираються комплексом мета-моніторингу [4] за допомогою контрольно-
вимірювальних приладів у вигляді файлової структури даних a. Відомості про 
поточні показниках обсягів обчислювальних робіт в вузлах Grid-системи також 
збираються комплексом мета-моніторингу у вигляді файлової структури даних 
b. Передбачається, що між компонентами структури b з одного боку і 
обчислювальними характеристиками вузлів a, заданою дією  для об'єкта 

управління, потоками завдань  і  , розподілами  і   з іншого боку існує 

деяка абстрактний зв'язок  .  

Параметрична настройка алгоритмів роботи агентів розподілу ресурсів 
конкретної віртуальної спільноти здійснюється шляхом застосування 
отриманих керуючих впливів з урахуванням вагових коефіцієнтів, що 
відображають обчислювальні особливості вузлів віртуальної спільноти. 

В доповіді наводяться особливості лексикографічного та мажоритарного 
методу, застосування котрих обумовлено тим, що вони мають найменшу 
складність з обчислювальної точки зору в порівнянні з іншими відомими 
методами, прості в реалізації і керуючому агенту потрібна мінімальна 
додаткова інформація від адміністратора Grid-системи. 

Таким чином, агенти розподілу ресурсів здійснюють управлінський вплив 
 на Grid-систему, де керуючий вплив  

призначене для підвищення якості рішень, що приймаються агентами розподілу 
ресурсів, шляхом впливу на ступінь намірів агентів виконувати завдання різних 
класів. Зв'язки H і Q мають ту ж природу, що і розглянута зв'язок F. Слід 
зазначити, що при виході з ладу будь-якого агенту МАС, включаючи 
керуючого агенту, функціонування об'єкта управління продовжиться. При 
цьому можливо знизяться лише показники якості його роботи. 

Висновки. 
У доповіді представлено методи і засоби управління проблемно-

орієнтованими розподіленими обчисленнями в кластерної Grid-системі, 
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інтегровані з традиційними мета-планувальниками і локальними менеджерами 
ресурсів вузлів Grid-системи, в тому числі оригінальні методи і засоби 
конвертування призначених для користувача запитів в обчислювальні завдання, 
класифікації завдань і декомпозиції ресурсів середовища відповідно до класів 
завдань.  
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Анотація. В роботі розглянуті наукові проблеми оцінки економічної ефективності 

інноваційних рішень в будівництві, зокрема при впровадження фрагментів ВІМ в будівельну 
галузь необхідне вирішення ряду методологічних проблем в ринкових умовах за життєвий 
цикл проекту. Пропонується в основу оцінки інноваційних рішень покласти варіантне   
проектування. 

Ключові слова: інформаційна модель, будівельна галузь, життєвий цикл. 
Abstract. The paper considers the scientific problems of assessing the economic efficiency of 

innovative solutions in construction, in particular when implementing fragments of BIM in the 
construction industry requires solving a number of methodological problems in market conditions 
during the project life cycle. It is proposed to base the estimation of innovative solutions on variant 
design. 

Key words: information model, construction industry, life cycle. 
Вступ.  
Проблеми стратегії і тактики європейської інтеграції в інноваційному 

розвитку будівельного комплексу України обумовили в сучасних умовах 
необхідність структурної перебудови з переводом  кризових видів діяльності на 
сучасну технологічну і технічну основу розвитку. При цьому зростає значення 
будівельної галузі як основи економічних перетворень за рахунок великих 
інфраструктурних проектів і переходу галузі у 2021 році до застосування 
інформаційного моделювання в будівництві (ВІМ). 

Об’єктивною основою структурних змін в будівельному комплексі 
України, оптимізації структури галузі є невідповідність можливостей її 
загальним потребам, порушення важливіших пропорцій на усіх рівнях, 
ліквідація яких є необхідною умовою її ефективності за ВІМ – технологією. 

Мета роботи провести аналіз наукових проблеми оцінки економічної 
ефективності інноваційних рішень в кризовій ситуації і вплив інновацій в 
майбутньому на якість, строки і вартість будівництва за життєвий цикл об’єкту 
і особливо для виживання будівельних підприємств. 

https://orcid.org/0000-0003-3049-3259
https://orcid.org/0000-0002-5217-4411
https://orcid.org/0000-0002-4786-2375
https://orcid.org/0000-0001-6890-9868
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Виклад основного матеріалу.  
Оцінки економічної ефективності інноваційних рішень в будівництві і 

зокрема при впровадженні фрагментів ВІМ вимагають вирішення ряду 
методологічних проблем в ринкових умовах за життєвий цикл проекту.  

В Європейських країнах з ринковою економікою в основу оцінки  
економічної ефективності інвестицій давно покладено принципи руху реальних 
грошових потоків: окупності, порівняльності, дисконтування, диференціації 
прибутковості, варіантності процентної ставки з виходом на 3 ведучих 
критерія: NPV – максимальні чисті дисконтовані грошові надходження за 
інвестиційний цикл (Т), грн; РР – строк окупності капітальних інвестицій – 
середній і дисконтований, років; IRR ̶ внутрішня норма рентабельності 
капітальних інвестицій за інвестиційний цикл (Т). 

В Україні багатьма вченими і практиками в економічній і особливо 
технічній літературі останні 15 років замість цих визнаний критеріїв, а іноді 
одночасно  і паралельно з ними (більше 20 публікацій) для оцінки економічної 
ефективності в інноваційних  проектах, варіантів  конструктивно-технологічних 
рішень  ̶ бродить примара «ціни виробництва» - мінімальних  «приведенных 
затрат» на одиницю продукції: С + Ен · К , іноді з грубими помилками та 
прекрученнями. [1, 2, 3 ]  ) 

Цей критерій  було запропоновано в СРСР в 1961 році в «Типовой 
методике…» в умовах централізованої планової економіки з директивним 
ціноутворенням і діяв при стабільних цінах як віртуальний  фильтр (Ен = 0.15) 
при варіантному проектированні до 1991 року,  мав грошову форму, а за 
змістом ніколи не відображався в реальній фінансовій діяльності підприємств.  
Методика і застосування єдиного нормативного коефіціента  Ен = 0.15 
критикувалася багатьма вченими того  часу. 

В умовах ринкового ціноутворення ціни постійно змінюються в динаміці 
під впливом попиту і пропозиції по фазам розвитку, гроші виступають як товар 
з ціною – обліковою ставкою, кожний  інвестиційний проект має свій показник  
Ен – рентабельність 1 грн. інвестицій, на комерційний ефект  впливає дефіцит 
ресурсів та інфляція. Ці обставини виключають використання моделі  С+ Ен ·К 
і обумовлюють необхідність повернутися до критичного аналізу  рекомендацій 
про можливості її використання при варіантному проектування в літературних 
джерелах [1, 2, 3]. Як приклади  рекомендацій по застосуванню моделі          
С+Ен · К – min  можно привести  підручники та навчальні посібники з 
економіки і  організації  будівництва (КНУБА -2005-2007 років), ряд статей в 
журналах «Економіка України», «Будівництво УкраЇни», російських виданнях 
ведучих  будівельних вишів. В 2011 році  і зараз в Інтернеті панує навчальний 
посібник «Экономические расчеты в курсовом и дипломном проектировании: 
учеб. пособие / Ю. П. Панибратов, Н. И. Барановская, А. А. Артамонов 
Экономические  расчеты в курсовом и дипломном проектировании.  СПб. гос. 
архит.-строит. ун-т. – СПб., 2011 [3], в якому усі розрахунки пропонується  
виконувати по суті у відповідності з «Инструкцией по определению 
экономической капитальных вложенийв строительстве. СН 423 – 71.- М.: 
Стройиздат.1972., тобто на базі моделі С + Е н ·К – min  і навіть за окремими 
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нормативами  45 річної давнини. 
В даному досліджені в  основу оцінки інноваційних рішень покладено 

варіантне   проектування – з декількох технічно доцільних конкуруючих 
варіантів рішення треба вибрати оптимальний варіант, найбільш економічно 
доцільний в даних конкретних умовах.  

Методика варіантного проектування передбачає чотири етапи: 
1. Аналіз вихідних даних та умов виробництва з обґрунтуванням варіантів 

для порівняння. 
2. Відбір технічно доцільних конкуруючих варіантів з обґрунтуванням 

базового варіанта та альтернативних нових прогресивних варіантів з 
оцінкою переваг та недоліків. 

3. Оцінка економічної ефективності варіантів з урахуванням періоду 
інвестиційного циклу будівництва за критеріями  NPV , PP, IRR. 

4. Прийняття оптимального варіанта з урахуванням технічної та 
економічної доцільності його впровадження в конкретних умовах 
будівництва об′єкта. 

   Впровадження ВІМ на базі пакету програм  Revit  вимагає нових підходів 
при оцінці варіантів архітектурних і конструктивних рішень вже при створенні 
моделей 3D і остаточного розрахунку ефективності на етапах 4D ̶  8D з виходом 
на життєвий цикл: проектування, будівництво, експлуатація будівлі. Вирішення 
цієї проблеми вимагає переходу від віртуальної моделі, створеної в  Revit, до 
конкретних  технічних, технологічних і організаційних рішень на будівельному 
майданчику з реальними ресурсами будівельних підприємств при певній 
прозорій нормативно-довідковій базі. 

Висновки.  
Проведений аналіз методів оцінки економічної ефективності інноваційних 

рішень в будівництві, виявлені недоліки застосування їх в ринкових умовах. 
Впровадження фрагментів ВІМ вимагають вирішення ряду методологічних 
проблем. за життєвий цикл проекту.  

Були одержані такі рекомендації: підготовка якісного програмного 
забезпечення підсистеми 8D вимагає теоретичного і методичного дослідження 
складових оцінки економічної ефективності за життєвий цикл для забезпечення 
наступних принципів: 
•  Окупності грошових потоків – капітальних інвестицій ( ̶ СФ) за рахунок 

поточних витрат (+ СФ = чистий прибуток + амортизація) в умовах 
ринкової системи ціноутворення на етапах життєвого циклу об’єкта. 

• Порівняльності грошових еквівалентів за рахунок нарощування  і 
дисконтування грошових потоків на початок або завершення життєвого 
циклу. 

• Диференціації прибутковості варіантів заходів при реалізації варіантів 
будівлі  за рахунок  капітальних інвестицій. 

• Обґрунтування реальної процентної ставки. 
• Левериджу при оцінці ризиків.  
• Економічної надійності системи оцінки ефективності. 
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Аннотация. В работе рассматриваются 4 системы водоотвода с проезжей части и 
пешеходных дорожек мостовых сооружений (двух мостов через реку и двух путепроводов 
через железную дорогу). Наиболее интересной представляется система с подвесными 
лотками из композитных материалов. Использование такой системы позволяет не только 
снижать неблагоприятное воздействие воды на элементы конструкции, но и обеспечивать 
экологические требования. 

Ключевые слова: мостовые сооружения, поперечные лотки, водоотводные трубки, 
закрытая система, система с подвесными лотками, организация водоотвода, 
телескопический лоток, дренирующий колодец. 

Abstract. The paper considers 4 drainage systems from the roadway and footpaths of bridge 
structures (two bridges across the river and two overpasses across the railway). The most 
interesting is the system with suspended trays made of composite materials. The use of such a 
system allows not only to reduce the adverse effect of water on structural elements, but also to 
ensure environmental requirements. 

Key words: bridge construction, transverse trays, drainage pipes, closed system, system with 
suspended trays, drainage organization, telescopic tray, drainage well. 

Вступление. 
Основной причиной снижения долговечности мостовых инженерных 

сооружений, в частности путепроводов, следует признать фильтрацию воды, 
проникающей через повреждения проезжей части и деформационные швы, а 
также многочисленные трещины, вызывающие коррозию бетона и арматуры, 
разрушение защитного слоя. Возникающая фильтрация воды во многом зависит 
от схемы и конструкции системы отвода воды (водоотвода) с мостового 
полотна. 

Основной текст. 
В соответствие со СНиП 2.05.03-91 «Мосты и трубы» [1] 

неорганизованный сброс воды с мостового сооружения по всей его длине не 
допускается. Воду с ездового полотна (проезжей части и пешеходных дорожек) 
следует отводить через водоотводные трубки либо через поперечные или 
продольные лотки. 

Продольные лотки используют, как правило, вместе с водоотводными 
трубками. Поперечные лотки, как наиболее простая схема водоотвода, 
используется на малых и средних мостовых сооружениях. Лотки 



 Innovation around us ‘2021                                                                                                                          BG7 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   14 

устанавливают в разрывах цоколя под перилами с шагом 6 … 12 м [1]. 
При этом следует считать такой водоотвод допускающим замокание 

бетона конструкций и не обеспечивающим эксплуатационную надежность 
моста. Как правило, мосты с такой системой водоотвода достаточно быстро 
приобретают износ железобетонных конструкций. Примером может служить 
мост через реку Кубань по улице Революционной в г. Невинномысске. 

Широкое применение для мостов длиной около и более 100 м получила 
система водоотвода с использованием водоотводных трубок со свободных 
сбросом воды. В целом несложная конструкция, где трубки диаметром не 
менее 150 мм [1] устанавливаются с шагом 6 … 12 м между крайними 
мостовыми балками. Такая схема водоотвода применена, в частности, в 
конструкции автомобильного моста через реку Кубань по улице Линейной в г. 
Невинномысске. 

Недостатком такого водоотвода является то, что стекающая и трубок вода 
попадет на поверхности железобетонных элементов сооружения, несмотря на 
то, что длина трубок составляет не менее 1,5 м. И это способствует 
разрушению бетона элементов. 

Развитием системы водоотвода с мостового полотна через водоотводные 
трубки следует считать использование закрытого коллектора (по сути 
канализации) со сливом воды в городскую канализационную сеть. Такая 
система с коллектором из пластиковых труб применена, в частности, на 
путепроводе по улице Партизанской в г. Невинномысске. 

Такая водоотводная система характеризуется экологической 
направленностью, но, на наш взгляд, имеет существенный недостаток – 
закрытый коллектор может засоряться, а его прочистка весьма проблематична. 

В этой связи представляется интересной система водоотвода с 
подвесными композитными лотками, например, ООО «ТрансТехКомпозит» [2], 
которая планируется к применению на реконструируемом путепроводе по 
улице Гагарина в г. Невинномысске. 

Система водоотвода с использованием таких лотков функционирует по 
схеме, показанной на рис. 1. 

Направленное движение воды от центра мостового полотна к его 
периферии обеспечивается поперечными уклонами проезжей части и 
пешеходных дорожек (обычно 20‰). Причем, направленные поперечными 
уклонами, потоки воды могут двигаться в трех направлениях: непосредственно 
в водоотводные трубки, в водоотводные трубки через дренажный канал и на 
верхнюю часть конуса (вода с обочины). 

Продольный дренажный канал заполняется специальными дренажными 
брикетами «Козинаки», что обеспечивает поступление воды к водоотводным 
трубкам. 

Композитные водоотводные лотки, установленные с уклоном 20‰, 
минимизируют вероятность замусоривания, устойчивы к коррозии и обладают 
повышенной долговечностью. Оптимально подобранные сечения лотков 
обеспечивают отвод воды с минимальным сопротивлением и исключают 
разрушающие воздействия при возникновении обледенений. 
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Рис. 1. Схема движения потока воды 

 
Малый вес композитной системы водоотвода позволяет сократить расходы 

на транспортировку и облегчает монтаж, так как исчезает необходимость в 
использовании тяжелого кранового оборудования и сварки на высоте. 

Лоток конуса обеспечивает поступление воды к водонаправляющему 
упору. На упоры попадает и вода, поступающая с верхней части конусов. 
Упоры необходимы для перенаправления сточных вод в откосные 
телескопические лотки. 

Телескопический лоток или водосбросное сооружение устанавливается по 
боковым поверхностям конусов и выполняется из железобетонных деталей 
(лотковых элементов) специальной формы. Укладываются элементы снизу-
вверх. Верхний и нижний элементы закрепляются и вся конструкция, таким 
образом, становится неразборной.  

Поток, стекающий по телескопическому лотку, имеет достаточно 
большую скорость, поэтому перед поступлением в дренирующий колодец, 
попадает на гаситель с выступающими элементами (порогами). 

Дренирующий колодец представляет собой комбинированную систему 
очистки воды, и состоит из отстойника, выполненного из круглых 
железобетонных звеньев на песчаной постели с установленным внутри 
комбинированным фильтрующим патроном, заполненным активированными 
углями и фильтрующими материалами, предназначенным для комплексной 
очистки вод поверхностного стока.  

Очищенная вода выводится на наброску из фракционированного щебня, 
устраиваемую на дне колодца, с последующим выводом в грунт. Фильтрующие 
патроны по окончании срока эксплуатации подлежат замене. 
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Заключение и выводы. 
Использование система водоотвода с подвесными композитными лотками 

позволяет не только снижать неблагоприятное воздействие воды на элементы 
конструкции, но и обеспечивать экологические требования. 
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Abstract. The paper deals with the issues of comorbidity of HIV infection depending on the 

routes of infection. It is shown that the frequency and structure of comorbidity of HIV infection is 
observed among persons of the middle age group with a long "experience" of the disease. In the 
group to be analyzed, the sexual route of infection prevailed. In second place in frequency - among 
injecting drug users. 

Key words: HIV infection, AIDS, comorbidity, comorbidities 
Introduction 
The AIDS epidemic is not just a health crisis; it is a threat to the very 

development of humanity. Ukraine occupies one of the leading places among the 
countries of Eastern Europe in terms of the growth rate of the number of HIV-
infected people. The prognosis for the development of HIV infection, today, is not 
encouraging. Throughout its history, HIV infection and its final stage AIDS have 
become one of the most dangerous diseases. This disease has become a pandemic. 
According to the WHO data, approximately 40 million people are living with HIV 
[1,3]. 

Today, patients with isolated nosology are rare. Patients with HIV infection are 
no exception. Comorbidity is an additional clinical picture that already exists or may 
appear on its own, in addition to the current disease, and differs from it [2]. 

Main text 
In recent years, the principle of evidence-based medicine has been widely 

included in clinical practice. Thus, the widely used Charlson comorbidity index 
estimates HIV infection in the AIDS stage at 6 points. We analyzed the clinical 
picture of 125 patients with HIV infection. Comorbidity occurred in 68% of young 
patients, up to 91% of middle-aged patients. Moreover, the number of chronic 
diseases varies from 2.5 in young patients to 6.2 in middle-aged patients. 

We analyzed the structure of comorbid diseases depending on the route of HIV 
infection. Thus, the premorbid background of injecting drug users was the toxic 
effect of psychotropic substances. Among sexually transmitted infections, HIV 
infection was most often combined with sexually transmitted diseases. 

The analysis showed how the clinical picture of HIV infection is changing: the 
disease has become an epidemic of severe and comorbid forms of the disease. Most 
of the patients died from secondary and concomitant pathology. In the structure of 
causes of death, tuberculosis is in the first place (71%). A characteristic feature of 
AIDS plus tuberculosis co-infection among the patients we examined is the terminal 
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stage of HIV infection in combination with the disseminated stage of the tuberculosis 
process (80.1%). 

The examined patients were diagnosed with diseases that are not AIDS-
associated. The most frequently recorded hypertension, chronic hepatitis, chronic 
arthritis. 

When diagnosing comorbid HIV infection, a number of problems arise: in 
particular, when diagnosing HCV infection against the background of secondary 
immunodeficiency, false-negative ELISA results are possible. 

At the 4th clinical stage of HIV infection in 93% of patients, different body 
systems are involved in the pathological process. The study of the frequency of the 
main symptoms and the most common nosological forms of infections (tuberculosis, 
viral hepatitis B and C) was studied in 95 patients at the stage of secondary infections 
(4A-B), while a widespread occurrence of enteropathies, pain syndrome (mainly 
associated with pathology of the musculoskeletal system), candidiasis. 

Injecting drugs, as the most frequent component of comorbid HIV infection, at 
the same time added additional types of pathology in this group of patients. One of 
the most frequent pathologies in HIV-infected patients, injecting drug users is 
pyoinflammatory diseases that are not in the AIDS-associated group, primarily 
associated with skin lesions. 

We studied the clinical characteristics of 68 patients with HIV infection, 
suffering from injection drug addiction, of which 45 patients (68,2%) were at stage 
4B, i.e. AIDS. Among opportunistic AIDS-associated skin infections, the most 
typical were candidiasis, herpes simplex, staphylo-streptococcal infection, herpes 
zoster, psoriasis, and candidiasis, herpes simplex and staphylo-streptococcal infection 
accounted for 81% of nosological forms of skin and mucous membrane lesions. 

Conclusion  
The issues of comorbidity of HIV infection in patients with different routes of 

infection were considered. With an increase in the duration of HIV infection, the 
frequency and structure of comorbid forms of the disease increases, both due to 
AIDS-associated and concomitant forms. The frequency and structure of comorbidity 
is in direct proportion to the duration of the disease and the age of the patients. 
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Анотація. В даній роботі були розглянуті епідеміологічні особливості перебігу 

первинної, повторної та рецидивної бешихи. Для цього використовувалися методи 
ретроспективного аналізу історій хвороби на базі КНП "Чернігівська центральна районна 
лікарня" та статистична обробка даних. В результаті дослідження було виявлено, що 
частіше на бешиху хворіють жінки середнього віку. При первинній та рецидивній бешисі 
виявили такі провокуючі фактори: травми, рани, переохолодження та перенесені 
захворювання дихальних шляхів. 

Ключові слова: первинна бешиха, повторна бешиха, рецидивна бешиха. 
Abstract. In this piece, we addressed epidemiologic specifics of the course of the primary, 

recurrent, and relapse erysipelas. For this purpose we used methods of retrospective analysis of the 
clinical records at the premises of Municipal Non-commercial Institution “Chernihiv Central 
District Hospital” and statistical processing of data.as a result of this investigation, we discovered 
that middle-aged women suffer from erysipelas more frequently. We discovered such triggering 
factors of primary and relapse erysipelas: traumas, wounds, hypothermia and undergone airway 
diseases. 

Key words: primary erysipelas, recurrent erysipelas, relapse erysipelas. 
Актуальність.   
Протягом останніх років тенденції до зниження захворюваності на бешиху 

не спостерігається. Проте лише незначна частина пацієнтів з даним діагнозом 
звертається за допомогою та, відповідно, госпіталізується. Не зважаючи на 
пандемію COVID-19, частота виникнення бешихи залишається стабільною. 
Завантаженість інфекційних ліжок та небажання пацієнтів звертатися до лікарів 
через страх інфікування коронавірусною інфекцією у лікарні, можуть 
призводити до тяжкого перебігу у пацієнтів та розвитку ускладнень через 
відсутність лікування.  

Мета дослідження. 
Проаналізувати епідеміологічні особливості перебігу первинної, повторної 

та рецидивної бешихи. 
Матеріали і методи. 
Методом ретроспективного аналізу були опрацьовані 93 історії хвороби 

пацієнтів, що проходили лікування на базі КНП ‟Чернігівської центральної 
районної лікарні” з діагнозом бешиха з 2017 по 2019 роки. Застосовувалися 
епідеміологічні методи дослідження, статистична обробка даних проводилася 
за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel. 
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Результати. 
Середній вік пацієнтів склав (56,6±15,5) року. Більшість пацієнтів була 

жіночої статі (63,44 %). Розподіл за перебігом був наступним: первинна - 
63,44 %, повторна - 19,35 %, рецидивна - 17,2 %. Найбільш часто, незалежно від 
форми, зустрічався перебіг хвороби середньої тяжкості (86 осіб), з легким та 
тяжким ступенем спостерігали поодинокі випадки (відповідно, 2 та 4 осіб). 

Осередок ураження локалізувався переважно на нижніх кінцівках – у 
81,72 % хворих (первинна - 76,27 %, повторна - 88,9 %, рецидивна - 93,75 %), на 
обличчі – у 9,67 % (первинна - 13,56 %, повторна - 5,55 %, рецидивна – не 
зустрічалася), на верхніх кінцівках – у 8,6 % (первинна - 10,17 %, повторна - 
5,55 %, рецидивна - 6,25 %). Еритематозна форма встановлена у - 82,79 % 
(первинна - 81,35 %, повторна - 83,33 %, рецидивна - 87,5 %), еритематозно-
бульозна – у 17,2 % (первинна - 18,64 %, повторна - 16,67 %, рецидивна - 
12,5 %), еритематозно-геморагічної та бульозно-геморагічної не було виявлено.  

У епіданамнезі пацієнтів зустрічалися наступні провокуючі фактори: 
травми, переохолодження та рани. Всього мали травму 5,37 % пацієнтів 
(первинна - 5,08 %, рецидивна - 12,5 %), переохолодження - 1,07 % (первинна - 
1,69 %, рецидивна - 0%), рани - 2,15 % (первинна - 1,69 %, рецидивна - 6,25 %).  

Серед перенесених захворювань у анамнезі переважали ГРВІ – у 12,9 % 
пацієнтів (первинна - 15,25 %, рецидивна - 18,75 %), а також зустрічалися: 
ангіна – у 1,07 % (первинна - 1,69 %), ХОЗЛ – у 3,22 % (первинна - 5,08 %,), 
бронхіт – у 4,3 % (первинна - 5,08 %, рецидивна - 6,25 %). 

Висновки. 
При бешисі, в більшості, уражалися жінки середнього віку. Переважала 

первинна бешиха, еритематозна форма, середньої тяжкості з локалізацією на 
нижніх кінцівках.   

Провокуючими факторами первинної та рецидивної бешихи є травми, 
переохолодження, рани та перенесені захворювання дихальних шляхів (ГРВІ, 
ангіна, ХОЗЛ, бронхіт). У пацієнтів з повторним перебігом бешихи 
провокуючих факторів у анамнезі не було виявлено. 
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Аннотация. Недавние исследования, проведенные в России и зарубежном, 
свидетельствуют о существенных неблагоприятных последствиях ситуации 
неопределенности для психического здоровья населения. Эти последствия еще предстоит 
оценить и тщательно изучить. Авторы подчеркивают необходимость учета и 
качественного анализа всей полноты стрессовых воздействий в ситуации неопределенности 
пандемии коронавируса (виртуальной угрозы и информационного стресса, депривации, 
социально-экономического стресса) и предполагают дальнейший рост распространенности 
стресс-ассоциированных психических и соматических заболеваний. 

Ключевые слова: психология неопределенности, COVID‑19, стресс, депрессия, 
нозогенные расстройства. 

Abstract. Recent studies conducted in Russia and abroad indicate significant adverse 
consequences of the situation of uncertainty for the mental health of the population. These impacts 
have yet to be assessed and scrutinized. The authors emphasize the need to take into account and 
qualitatively analyze the entire completeness of stressful influences in a situation of uncertainty of 
the coronavirus pandemic (virtual threat and information stress, deprivation, socioeconomic stress) 
and suggest a further increase in the prevalence of stress-associated mental and somatic diseases. 

Key words:  psychology of uncertainty, COVID-19, stress, depression, nosogenic disorders. 
Вступление. Пандемия COVID-19 усилила неопределенность в отношении 

экономики, занятости, финансов, взаимоотношений и, конечно же, физического 
и психического здоровья многих людей. Показательно, что в такие периоды 
многие  события и вещи остаются вне контроля человека, а мышление каждого 
из нас остается ключом к преодолению трудных обстоятельств и готовит  
человека  к встрече с неизвестным.   

Наука пока не умеет предсказывать последствия пандемий. Достаточно 
вспомнить истерию 80-х гг.  ХХ в. со СПИДом. 1987 год был объявлен началом 
мирового Апокалипсиса. Учеными даже предсказывалось вымирание 
человечества к 2015 году. В современных условиях многие стали  проводить 
параллели.  
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Многие из наиболее серьезных глобальных угроз в мире всегда связаны с 
высокой степенью неопределенности. Исследования прошлых  лет позволяют 
утверждать, что люди не желают идти на жертвы ради других, когда выгоды 
неопределенны. Исходя из этого, можно констатировать что, неопределенность, 
присущая эпидемиям, создает идеальные условия для их распространения так 
как предполагает принятие в данных социальных ситуациях рискованных 
решений.  

Исследования, проведенные в рамках Оксфордской программы Джеймса 
Мартина (англ. Oxford Martin Schoo) по коллективной ответственности за 
распространение инфекционных заболеваний, свидетельствуют о том, что 
практически всегда, когда людям приходится принимать решения, которые 
могут навредить другим, они склонны действовать так, как будто все будет  и 
так хорошо.  

С клинико-психологической точки зрения, COVID-19 – во многом 
уникальное явление: условия пандемии, со всеми присущими ей 
ограничениями и рисками, предоставляет исследователям возможность 
наблюдать во всем богатстве феноменологических проявлений становление 
такого клинико-психологического феномена, как внутренняя картина болезни 
(ВКБ). Причем в том варианте, когда ВКБ оформляется  в  отсутствие 
«чувственной ткани» болезни, что оказывается возможным во многом 
благодаря активности СМИ и возникающей в социуме «циркуляции слухов». 
Такая логика формирования ВКБ исследована  и описана в  научной литературе 
[2]. 

Современное информационное пространство переполнено 
противоречивыми сведениями о коронавирусе в самых разнообразных формах: 
репортажи, статистика, аналитика, прогнозы, комментарии, рекомендации, 
социальная реклама и так далее. Столь мощное и, главным образом,  хаотичное 
психоэмоциональное  воздействие, безусловно, травматично для человека.  

Несколько лет назад американскими исследователями был предложен 
термин «headline stress disorder» (стрессовое расстройство в связи с новостными 
заголовками) для обозначения расстройств психической адаптации под 
влиянием настойчивой, эмоционально заряженной новостной информации (в 
2016 году - сообщений, касающихся выборов президента в США). Вполне 
вероятно, что тщательный анализ последствий информационного стресса в 
условиях пандемии позволит наполнить этот термин конкретным 
психологическим и психопатологическим содержанием. По-видимому, 
психические реакции при таком воздействии могут варьировать весьма широко 
- от тревоги и чувства вторжения в личное пространство до сложных 
дезадаптивных реакций.  

Так, в исследовании, включившем более 4 тыс. респондентов - жителей 
различных китайских провинций, была продемонстрирована взаимосвязь 
между частотой просмотра информации о COVID-19 в социальных медиа, с 
одной стороны, и выраженностью тревожных и тревожно-депрессивных 
проявлений - с другой [1]. И, несмотря на то, что вопрос ответственности СМИ 
за рост психических расстройств в условиях пандемии находится за рамками 
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научного психологического анализа, необходимо отметить, что нынешняя 
ситуация служит дополнительным подтверждением важности систематических 
исследований значения виртуальных стимулов угрозы в развитии психических 
расстройств.  В современных условиях врачи говорят о всплеске психических 
нарушений как у перенесших коронавирусную инфекцию, так и у тех кто не 
болел. Тревожные расстройства, панические атаки и даже попытки сведения 
счетов с жизнью стали новыми побочными эффектами перенесенной инфекции. 

Кроме того, зафиксирован  рост числа когда-то редкого заболевания, 
которое называют «синдромом разбитого сердца» или стрессовой 
кардиомиопатией, которое в доковидную эпоху было сравнительно редким. 
Проявления болезни схожи с симптомами инфаркта. Однако обычно люди 
выздоравливают через несколько дней или недель. Впрочем, иногда сердечная 
мышца не выдерживает нагрузки, и дело заканчивается летальным исходом.  

Исследования, проведенные после тяжелого острого респираторного 
синдрома (SARS) в 2003 году и вспышек Эболы в 2014 году, так же 
зафиксировали  очень высокий уровень психологического стресса среди тех, 
кто был помещен в карантин. Некоторые  из госпитализированных пациентов 
пытались лишить себя жизни. В этой связи авторы исследования рекомендуют 
обратить самое пристальное внимание на психическое здоровье пациентов с 
COVID-19. Говоря о возможной вспышке суицидов, специалисты отмечают, 
что в зоне риска находятся пожилые люди, оказавшиеся в полной изоляции, а 
так же мужчины среднего возраста, потерявшие работу и, как следствие, 
финансовую стабильность. Женщины же  статистически чаще обращались к 
специалистам и находили иные способы  решения  психологических проблем.  
И, как свидетельствует практика последних лет, что женщины в целом лучше 
переносят ситуации неопределенности, чем мужчины. 

Специалисты считают, что основная волна психологических проблем 
накроет людей позже. В частности, у врачей могут появиться признаки 
моральной травмы, к которой приводит участие или непредотвращение 
событий, приводящих  к уничтожению  человеческих ценностей. 

У врачей, как и у части пациентов, переживших COVID-19, может 
впоследствии развиться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 
или панические атаки: В основном это  может коснутся тех, кто попал в 
реанимацию. Чем тяжелее было соматическое состояние, тем хуже 
психологические последствия. По данным проведенных исследований, более 
30% людей, которые прошли в своей жизни через реанимацию, имеют 
посттравматическое стрессовое расстройство [3]. Это очень высокая цифра.  

Заключение и выводы. Многомерность стрессовых воздействий, которые 
соединила в себе пандемия коронавируса 2019-2020 гг., очевидно, еще будет 
предметом многочисленных научных исследований, но уже сейчас есть 
основания предполагать, что на смену проблем, обусловленных  
инфекционным процессом, придут практические задачи, обусловленные 
всплеском распространенности реактивных психических расстройств, а также 
неинфекционных заболеваний, прежде всего заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, связь которых со стрессом неоднократно подтверждена. Таковы 
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вызовы современности.   
Вместе с тем, можно констатировать, что когда человеческие издержки 

эгоизма становятся заметными, люди более охотно отказываются от личных и 
ставят во главу угла социальные интересы, даже в условиях социально-
психологической неопределенности.  

Известные исследования последних десятилетий, касающиеся 
посттравматического стрессового расстройства, свидетельствуют, что в 
ситуации глубокой психологического травмы, связанной в нашем случае с 
изоляцией и безработицей, шанс на ее преодоление есть только у тех, кто сумел 
найти для себя смысл в том, что происходит. Это, быть может, и есть главная 
задача, которая стоит перед обществом сегодня: обрести этот смысл и вернуть с 
его помощью ориентир, понимание, власть над собой и над  течением событий 
в нашей жизни.  Журналисты, мировые лидеры и  медицинские работники 
могут и должны более эффективно сообщать о природе неопределенных, но 
потенциально разрушительных угроз, таких как пандемии. 
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Анот ація. Окреслено походж ення адвент ивних видів залізниць т а їхнє місце й 
значення у загальній ст рукт урі фіт оценозів. Проведено корот кий іст оричний огляд 
дослідж ень адвент ивної флори залізничних магіст ралей українськими т а зарубіж ними 
науковцями.  

Ключові слова: адвент ивна флора, чуж орідні види, фіт оценоз, залізничні магіст ралі, 
іст орія дослідж ень. 

Abstract. The genesis of alien species of railroads and their place and significance in the 
general structure of plant societies are lined. A short historical review of investigations of the alien 
flora of railroads realized by Ukrainian and foreign scholars is made. 

Key words: alien species, alien flora, plant society, railroads, history of investigations. 
Вступ.   
Вагоме місце серед адвентивних видів рослин посідає чужорідна флора 

транспортних магістралей, зокрема залізниць. З одного боку, залізничні 
перевезення створюють істотні передумови занесення до певної місцевості 
чужорідних видів; з іншого боку, антропогенні ландшафтні комплекси 
залізниць є вельми сприйнятливими до проникнення нових, невластивих 
натуральним ландшафтам на цій території, видів. Тому вивчення адвентивної 
флори залізниць має суттєве наукове та практичне значення.  

Виклад основного матеріалу.  
Першовитоки досліджень «залізничної» флори сягають другої половини 

ХІХ ст., коли у 1860 р. Ф. Рупрехт у праці «Flora ingrica» повідомив про 
гербарні збори вздовж ділянки залізничної магістралі Санкт-Петербурґ – 
Царскоє Село [3]. 1895 р. Е. Леманн опублікував результати дослідження, 
спеціально присвяченого флорі залізничних шляхів [13].  

Вагомою передумовою започаткування систематичного вивчення 
синантропної флори залізниць стало формування вчення про адвентивну флору 
в працях А. Теллунґа [18; 19], Я. Корнася [12] та інших учених. 

У ХХ ст. дослідженням адвентивної флори залізниць особливу увагу 
приділяли Р. Бурда й В. Тохтар [10], Й. Суомінен [17], Дж. Ізі [11], Д. Брандес 
[9], А. Чичев [8], Г. Пассарґе [16], В. Бочкін [2] та інші українські та зарубіжні 
науковці.  

Зокрема, дослідження Р. Бурди та В. Тохтаря присвячені інвазійному 
впливові, геопросторовому поширенню й натуралізації адвентивних рослин 
залізниць південного сходу України. Аналогічні дослідження залізничних 
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магістралей на теренах Фінляндії провадив Й. Суомінен. Німецькі ботаніки 
Д. Брандес та Г. Пассарґе зосереджували увагу на вивченні адвентивної флори 
привокзальних ділянок залізниць як Німеччини, так і всієї Центральної Європи. 
Англійський ботанік Ґ. Ізі досліджував чужорідну флору залізниць у районі 
Кембриджу. У працях А. Чичева та В. Бочкіна викладено результати 
досліджень адвентивної флори залізниць Підмосков’я.  

На нашу думку, теоретичні засади досліджень адвентивної флори 
залізниць найвиразніше представлені у працях українського вченого 
В. Тохтаря, який упродовж багатьох років узагальнював результати 
багаторічних реґіональних досліджень – як власних, так і інших авторів – та 
сформулював деякі загальні висновки [6; 7]. 

Починаючи з 90-х рр. ХХ ст., дослідження в характеризованій сфері стали 
численнішими, охопивши значно більше країн і реґіонів Європи. З-поміж праць 
останніх десятиріч варто відзначити публікації М. Борисової [1], В. Дреля [4], 
Т. Новака [14], К. і П. Паоло [15], П. Фоґеля [20] та інших науковців, 
присвячені відповідно адвентивним флорам залізниць Півночі Росії, Сходу 
України (Луганщини), Півдня Польщі, міста Рим (Італія) та землі Баден-
Вюртемберґ (Німеччина). 

Висновки.  
У цілому адвентивна флора залізниць достатньо добре досліджена як у 

світі в цілому, так і в Україні. Разом із тим, порівняно маловивченими 
лишаються питання геопросторового поширення адвентивної, в тому числі 
інвазійної, флори залізниць деяких реґіонів нашої держави. На шляху 
заповнення цієї прогалини зроблено поки що лише перші кроки [5], й 
відповідна тема ще потребує подальших досліджень.  
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Анотація: У роботі розглянуто поняття соціального партнерства на 

мікроекономічному та макроекономічному рівнях. Визначено, що на сучасному етапі 
соціально-економічного розвитку головним фактором, який має вплив на формування 
стійкої соціальної динаміки є соціальний захист, що визначає взаємини і взаємозалежність 
держави, роботодавців або підприємців та найманих працівників. 

Ключові слова: соціальне партнерство, соціальний захист, відповідальність, 
соціально-трудова сфера, держава. 

Abstract. The concept of social partnership at the microeconomic and macroeconomic levels 
is considered in the work.  It is determined that at the present stage of socio-economic development 
the main factor influencing the formation of sustainable social dynamics is social protection, which 
determines the relationship and interdependence of the state, employers or entrepreneurs and 
employees. 

Key words: social partnership, social protection, responsibility, social and labor sphere, 
state.. 

Вступ. 
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку соціальне 

партнерство є необхідною умовою формування громадянського суспільства. В 
перехідний період в процесі трансформації суспільних відносин зростає 
небезпека загострення протиріч, в першу чергу, в соціально-трудовій сфері. У 
зв'язку з цим особливої актуальності набуває аналіз проблем становлення і 
розвитку системи соціального партнерства як фактора, що має позитивний 
вплив на збереження політичної стабільності, динамічний розвиток економіки і 
соціальної сфери, формування відкритого демократичного суспільства. 
Механізм соціального партнерства, який ефективно функціонує, дозволяє 
людям направляти хід подій на свою користь, удосконалювати свою 
організацію на благо громадським інтересам. 

Основний текст. 
Соціальна сфера - головне поле взаємодії соціальної держави та бізнес-

спільноти, а суттю їх відносин виступає соціальне партнерство, засноване на 
соціальній відповідальності і передбачає різні його форми. 

Сьогодні у всьому світі соціальна відповідальність бізнесу реалізується 
насамперед через розвиток концепції соціально відповідального бізнесу.  
Організації вирішують соціальні проблеми за допомогою інвестицій в розвиток 
освіти, медицини, науки, виробництва, підтримки соціально незахищених 
верств населення та турботи про навколишнє середовище. Таким чином вони 
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отримують вигоди від цієї діяльності, виражені в нематеріальних активах, 
головний з яких - позитивна репутація. 

За кордоном соціальна відповідальність бізнесу існує як стійкий 
соціальний інститут.  Від традиційної благодійності соціальну відповідальність 
бізнесу відрізняє раціональність. У нашій країні її можна розглядати як 
антикризовий реакцію на необхідність розв'язання гострих соціальних проблем.  
За останнє десятиліття розрив між багатими і бідними верствами населення не 
тільки не ліквідовано, але зріс ще більше, не дивлячись на зростання 
чисельності середнього класу. 

Громадянське суспільство розвинене слабо, держава не сприймається як 
управлінська структура, здатна виконувати свої функції соціального захисту в 
повній мірі.  Як результат - скорочення тривалості життя громадян, негативні 
зміни в стані їх здоров'я, розвиток соціальної апатії. 

Соціальний захист населення є превалюючим напрямком соціальної 
політики держави та предметом вивчення багатьох галузей та наук, зокрема, 
права, соціології, філософії, економіки, медицини тощо, і, нажаль, кожна з наук 
підходить до трактування цього поняття лише з боку своєї спеціалізації, що 
призводить до його штучного обмеження і спрощення. На нашу думку при 
визначенні поняття «соціальний захист» слід враховувати як соціально-
економічні, так і медичні й юридичні його аспекти. В юридичній, економічній 
та соціологічній літературі можна знайти велику кількість визначень поняття 
«соціальний захист», які перетинаються між собою, доповнюючи одне одне [1].  

Сучасна концепція соціального партнерства, на думку С.П. Пшеничного, 
виходить із положення про те, що влада, бізнес і громадські організації, що 
представляють інтереси найманих працівників, взаємодіють і будують свої 
відносини, виходячи з необхідності забезпечення сталого і динамічного 
розвитку економіки, соціальної стабільності і порядку у суспільстві, правового 
захисту та реалізації основних прав і свобод особистості, створення умов 
гармонійного розвитку людини [2]. Тобто на думку автора, розглядати 
соціальне партнерство необхідно з позиції регулювання соціально-трудових 
відносин.  

Огляд наукових робіт вітчизняних та зарубіжних вчених довів 
багатоаспектність ідеології соціального партнерства. На відміну від С.П. 
Пшеничного Ж.А. Єрмакова досліджує соціальне партнертсво з позиції 
взаємодії влади і бізнесу, тобто як особливий соціальний і економічний 
інститут регулювання ринку [3].  

Ідеологія соціального партнерства почала формуватися ще в роки першої 
світової війни як противага вченню про класову боротьбу, що виникла у 
середині ХІХ ст. і вимагала інтенсифікації соціальних конфліктів. Засновники 
ідеології соціального партнерства, спираючись на етику Л. Фейербаха, ідеї Л. 
Блана, П. Прудона, Ф. Лассаля і Е. Бернштейна, на концепції ліберального 
реформізму (М. Вірт, О. Міхаеліс і ін.), вбачали в солідарності класів 
вирішальну форму соціальної взаємодії і реформування індустріального 
суспільства. Концепції соціального партнерства звертають увагу на існування в 
сучасному суспільстві двох принципів регулювання суспільного життя: 1) на 
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контроль за економічним, політичним і соціальним розвитком з боку 
державних інститутів; 2) на акумуляцію позитивних для громадянського 
суспільства змін і зміцнення соціальних структур, покликаних забезпечити 
формування «держави загального благоденства» [4]. 

Висновки з проведеного дослідження.  
Якщо провести паралель між компонентами соціального захисту і 

концепціями соціального партнерства, то можна побачити, що розвиток 
соціального партнерства це реальний шлях до відкритого суспільства. 

Всі компанії, які використовують концепції соціального партнерства 
реалізують стратегію розвитку не тільки корпоративної соціальної 
відповідальності, а й дійсно роблять багато хорошого для суспільства та 
впроваджують демократичні та людські принципи у своїй діяльності, що у свою 
чергу підвищує соціальний захист громадян у країні. 

Отже, як бачимо соціальне партнерство має сильний влив на соціальний 
захист населення, а тому якщо підвищувати рівень соціальної відповідальності 
бізнесу, а також перенести на підприємства частину витрат на реалізацію 
соціальної політики держави можна значно покращити якість життя населення. 
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Аннотация. В докладе авторы рассматривают основные недостатки и ограничения 

поведенческой экономики, связанные с ее методологией, возможностями прикладного 
применения и некоторыми другими аспектами. Уточнение и разрешение озвученных в 
докладе проблем могли бы способствовать росту авторитета поведенческой экономики в 
научной среде. Инструментарий поведенческой экономической теории раскрывает 
психологическую основу и динамику принятия решений экономическими агентами. 

Ключевые слова. Поведенческая экономика, экономическая психология, теория 
поведения потребителя, экономическая рациональность,  

Abstract. In the report, the authors consider the main weaknesses and limitations of 
behavioural economics related to its methodology, application capabilities and some other aspects. 
Clarification and resolution of these problems could contribute to the growth of the authority of the 
behavioral economy in the scientific environment. The toolkit of behavioral economic theory 
reveals the psychological basis and dynamics of decision-making by economic agents. 

Key words: Behavioral economics, economic psychology, consumer behavior theory, 
economic rationality, 

Вступление  
Несмотря на то, что с момента выхода первых работ, посвященных 

поведенческой экономике, прошло уже более 50 лет, это направление 
экономической теории до сих пор часто называют «молодым» или «новым».  

Поведенческая экономика получила широкое признание в последние 
десятилетия: Нобелевские премии по экономике были вручены Джорджу 
Акерлофу в 2001 г., Дэниэлю Канеману в 2002 г., Роберту Шиллеру в 2013 г. а 
Ричарду Талеру в 2017 г. со словами « За вклад в изучение поведенческой 
экономики».Но до сих пор в среде экономистов сохраняется скептическое 
отношение к этому направлению, и не утихает дискуссия о том, насколько 
прочен фундамент этой дисциплины, и каково ее место среди экономических 
наук.[1] 

Теоретико-методологической основой для написания статьи является 
системный подход, предполагающий рассмотрение проблемы комплексно. При 
проведении исследования использовались общенаучные методы анализа, 
методы дедукции и индукции, конкретизации, а также историко- генетический 
метод, на базе которого определяется сущностное содержание изучаемого 
вопроса. 
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Основная часть  
Поведенческая экономика изучает, как особенности человеческого 

мышления могут повлиять на принятие экономических решений. Первые 
существенные работы, посвященные данной теме, начали выходить в 1970-х 
годах, и в них на основании экспериментов были показаны систематические 
отклонения в поведении индивидов от принятого в неоклассике представления 
о том, как должен вести себя рациональный экономический агент 
(предполагалось, что именно из них «состоит» экономика). Подобные 
исследования, проводимые в первую очередь психологами, не сразу привлекли 
внимание экономистов неоклассического направления. Сами исследования 
почти всегда проводились в форме эксперимента. В последствии именно 
критика эксперимента как метода экономического познания стала наиболее 
частым пунктом критики поведенческой экономики. 

Весьма примечательной в данном контексте является работа американских 
экономистов Дэвида Гредера и Чарльза Плотта «Экономическая теория выбора 
и феномен смены предпочтений» [5], вышедшая в 1979 г. 

В указанной статье авторы попытались показать ошибочность гипотезы 
«смены предпочтений» («preference reversals»), которая противоречила 
доминировавшей в неоклассике модели поведения человека. Смена 
предпочтений отражает ситуации, в которых на выбор индивида могут 
повлиять некоторые внешние условия, эмоции или же способ подачи 
информации. Пожалуй, яркий пример этого – хорошо известный «рамочный 
эффект» («framing effect»), при котором сама формулировка может оказать 
существенное влияние на выбор. К изучению данного феномена обратились 
Пол Слович и Сара Лихтенштейн [6; 7] в начале 1970-х годов. Именно выводы 
их экспериментов попытались опровергнуть Гредер и Плотт в своей статье. 
Авторы выделили 13 гипотез, объединенных в 3 группы (теоретико-
экономические, теоретико-психологические и связанные с методологией 
эксперимента), объясняющих, почему Слович и Лихтенштейн могли прийти к 
своим «неправильным» выводам. Но в результате проведенного исследования 
пришлось отвергнуть все гипотезы. Оказалось, что нет никаких веских 
оснований не принимать работу психологов: уточнение всех методологических 
деталей и нюансов, а также многократное повторение их экспериментов, 
приводило к тем же результатам. Но тем не менее, скепсис относительно 
возможности применения психологического эксперимента как метода анализа 
механизмов экономического поведения остается одним из направлений 
критики поведенческой экономики.  

1. Связано это в основном со следующими причинами:  
2. В эксперименте не воспроизводятся реальные условия, а, следовательно, 

связь между стимулом и реакцией может отличаться от той, которая бы 
имела место в реальной жизни. 

3. Крайне редко используются деньги, которые заменяются на какие-то 
другие формы вознаграждения. 

4. Участник не несет «потерь» или «ущерба», которые возможны в жизни. 
5. В некоторых экспериментах не происходит вообще никаких реальных 
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действий: просто ставится некоторый гипотетический вопрос. 
6. В процессе эксперимента часто не сложно догадаться, что требуется от 

испытуемого, и каковы ожидания экспериментатора. 
Впрочем, ни один из перечисленных выше пунктов не дает оснований 

отказываться или опровергать выводы экспериментов. 
Необходимо отметить еще несколько важных направлений критики 

поведенческой экономики. Если согласиться с тем, что эксперимент как метод 
дает достоверные данные, то возникает следующая проблема. Почти все 
эксперименты, которые легли в теоретический фундамент поведенческой 
экономики, проводились среди студентов американских вузов. Т.е. выборка 
была довольно однотипной. Можно допустить, что она репрезентативна для 
США и стран Западной Европы. Но насколько выводы применимы к людям, 
которые живут и формируются в совершенно другой социально-культурной 
среде? Вопрос остается открытым.  

Другой проблемой является интерпретация исследований с помощью так 
называемых методов регистрации активности мозга, которые сейчас становятся 
все более популярными и формируют основу одного из направлений 
поведенческой экономики – нейроэкономику. Здесь следует отметить, что 
несмотря на значительное развитие нейронаук, эта область имеет еще очень 
много «темных пятен», и пока не дает целостного, структурированного и 
ясного представления как о деятельности человеческого мозга, так и 
возможностях на эту деятельность как-то воздействовать. 

Для работ по поведенческой экономике характерно наличие значительного 
количества «неэкономических» формулировок: поскольку большинство 
исследований опирается на когнитивную психологию, из нее перетекают 
некоторые термины, конструкции и элементы методологии, которые ранее 
иначе интерпретировались в рамках экономической теории. Самым ярким 
примером может служить, например, возможность разной трактовки понятий 
«норма», «рациональность», «оценка» и т.п., которые даже в рамках 
психологии могут иметь различные семантические рамки (следует отметить, 
что особенно этому способствует тот факт, что в психологической науке 
наличествует множество почти равноправных школ и направлений, среди 
которых нельзя выделить какое-либо «магистральное», что существенно ее 
отличает от экономики). Принципиальным для экономической теории в целом 
является следующий вопрос: как влияет «нерациональность» в поведении 
отдельных индивидов на экономику в целом? Т.е. существует ли в 
поведенческой экономике возможность перехода с микро- на макро-уровень 
рассуждений Нормативная программа поведенческой экономики (так 
называемый «либертарианский патернализм», предполагающий использование 
архитектуры выбора для корректировки поведения людей) касается одного из 
самых спорных этических вопросов, связанных с экономикой: каковы границы 
допустимого вмешательства в частную жизнь граждан.  

Выводы  
Поведенческая экономика заслужила признание и уважение 

экономического сообщества. Но несмотря на это, есть еще целый ряд 
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существенных вопросов, на которые предстоит ответить экономистам, 
работающим в данном направлении, чтобы наконец стали ясны роль и место 
поведенческой экономики среди других экономических наук. При этом, 
критика все же касается пока достаточно общих вопросов, которые не ставят 
под сомнение само «качество» теории. Вероятно, было бы весьма полезно, если 
бы талантливые «поведенческие» экономисты посвятили некоторое время 
более детальному анализу и разработке философских и методологических 
оснований поведенческой экономики, что немало поспособствовало бы росту 
«авторитетности» данной теории. 

Также важно отметить, что до сих пор возможности прикладного 
применения поведенческой экономики представляются весьма ограниченными 
(еще в начале 1980 г. Талер предположил, что она будет наиболее полезна для 
маркетинга, как и случилось в итоге [8]), не в последнюю очередь от того, что 
предлагаемые модели поведения человека, пускай и являются гораздо более 
содержательными, но часто не дают возможности построить удобные для 
экономического анализа математические модели. 
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Abstract: Marketing and logistics represent two key functions of any company. The way these 
structures interact and influence each other within a global management system may result in cost 
reduction and main processes optimization. This paper analyzes marketing and logistics activities 
of the enterprise and shows possible ways of functions synergy as well as its impact on quality of 
goods and services provided on the example of Samsung Electronics Co. Ltd. 
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Introduction  
Marketing function and logistical activities have a synergetic effect on the 

volume of goods sold and significantly affect the distribution structure of the 
company. Their effect can dramatically change the company's market position 
through integrated development of the both areas. However, different business units 
performed these functions separately for a long time and their interrelation was quite 
ineffective in the matters that required joint decisions. The synergy of marketing 
efforts and logistical system in strategic decision-making process needs more in-
depth analysis in the conditions of the global pandemic reality. Samsung Electronics 
Co. Ltd is an example of a global company, which has successfully overcome the 
complexity in the recent years [1, 3] and managed to increase the revenues by 
combining marketing and logistics-related efforts.  

The objective of the study is to perform comparative analysis of logistical and 
marketing functional areas within the global company that includes such business 
stages as production, distribution, information flow, product pricing and promotion.  

The relevance of the research covers the following aspects: 1) marketing 
activities of a competitive global company represent an integral part of the global 
supply chain, 2) logistical activities represent an extension of marketing activities 
ensuring the movement of products to a particular customer in order to meet his/her 
needs which are initially identified through marketing activities. 

Main text 
The example of Samsung Electronics [1, 2] demonstrates that logistics structures 

closely interact with the marketing department and is likely to play the role of a tool 
that implements marketing strategies. 

There are two main tasks of the marketing department, which are utilized 
through the logistical department. The first one is planning the product range; the 
second one is planning services while considering the market behavior in order to 
increase sales. Marketing defines a strict framework in the requirements for logistical 
services. At the same time, principles of the enterprise logistical system determine 
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effectiveness of the marketing strategy. Consequently, some aspects of managerial 
decision-making represent integration of these functions. The following major 
managerial decisions within a company are influenced by logistical structure and 
marketing activities: 

- Location strategy on production structures; 
- Transport and storage network planning; 
- Production planning; 
- Transportation types and relationship with intermediaries; 
- Inventory management; 
- Service planning; 
- Final product management; 
- Product packaging.  
While the marketing department in Samsung Electronics Co. Ltd. determines the 

assortment structure and physical characteristics of the product, the logistical 
decisions cover identification of supply-chain requirements for timely and consistent 
material flow [3]. For the decisions related to establishment of distribution and sales 
channels, the marketing unit identifies major partners, search for optimal sales points, 
performs demand formation and sales promotion, sales forecasting, etc., while the 
logistics unit utilizes these decisions through effective inventory management and 
routing decisions. With this respect, such matters as the terms of product availability, 
distribution system structure, service supply quality are the areas of the joint 
decisions.  

In addition to the above, information flow within the complete supply chain is 
supported by the both units involving suppliers, producers, shippers, logistics-related 
and distribution-related partners, and end users. In the COVID 19 reality, the remote 
human engagement for B2B communication as well as remote and om-line 
distribution channels development has significantly restructured logistical services by 
putting more emphasis on complete supply chain management. According to the 
survey performed by McKinsey,  three/quarters of companies prefer remote 
interactions in B2B and B2C segments because the latter ease the process of getting 
information, placing orders, arranging services which are fast and convenient  for 
customers [4]. This global tendency requires enhanced supply-chain and logistical 
systems with smooth and timely material and information flows.  

Obviously pricing policies involve logistics-related costs and, at the same time, 
need to be market-oriented for the company to remain competitive.   

Summary and conclusions 
Have been determined main tasks of marketing department that are utilized 

through logistics unit. 
Have been outlined major managerial decisions which are influenced by both 

logistical structure and marketing activities. 
Have been analyzed the factors which put more emphasis on supply chain 

systems effectiveness, flexibility and efficiency in B2B and B2C segments.  
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Анотація. У статті обґрунтовано сутність та зміст готовності майбутнього 
вчителя до інноваційної діяльності у вищій педагогічній школі. Представлено сучасні вимоги 
до професійної підготовки майбутніх учителів у контексті готовності майбутнього 
вчителя до інноваційної діяльності. Визначена та охарактеризована готовність 
майбутнього вчителя до інноваційної діяльності; динаміка інноваційного освітнього 
процесу. Виокремлено власні рекомендації щодо розвитку інноваційної поведінки 
майбутнього вчителя. 

Ключові слова: інноваційна діяльність; готовність майбутнього вчителя до 
інноваційної діяльності; інноваційна позиція майбутнього вчителя; ситуативна, творча та 
авторська готовність до інноваційної діяльності. 

Abstract. The article substantiates the essence and content of future teacher's readiness for 
innovative activity in higher pedagogical school. Contemporary requirements for the professional 
training of future teachers are presented in the context of the future teacher's readiness to innovate. 
The future teacher's readiness for innovative activity is defined and characterized; dynamics of 
innovative educational process. The own recommendations for the development of innovative 
behavior of the future teacher are outlined. 

Keywords: innovative activity; willingness of the future teacher to innovate; innovative 
position of the future teacher; situational, creative and authorial readiness for innovation. 

Вступ.  
Інновації в освіті породжують проблеми: поєднання інноваційних програм 

з існуючими державними програмами виховання і навчання, співіснування 
різних педагогічних концепцій, невідповідність нових типів освітніх закладів 
вимогам батьків, потреба у нових методичних розробках, новому педагогові-
новаторі тощо. З іншого боку, існує проблема пристосування нововведення до 
нових умов, яка пов'язана з тим, що в діяльності педагога нерідко виникає 
необхідність переносу педагогічних технологій, змісту навчання і виховання з 
галузей або концепцій, розроблених у минулому.  

Основний текст.   
Проблеми, що постають перед майбутнім педагогом в умовах 

інноваційного підходу, пов'язані з недостатнім рівнем готовності до 
інноваційної діяльності. Інноваційна педагогічна діяльність –  це особливий   
вид   творчої   діяльності, яка спрямована на оновлення системи освіти. 

 Інноваційна діяльність – це створення нового (оригінальних прийомів, 
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цілісних педагогічних концепцій), що змінює   звичний   погляд  на  педагогічне 
явище,  перебудовує  педагогічні відносини. 

Педагог в інноваційній педагогічній діяльності – дослідник власної 
особистості і діяльності тих, хто навчається і виховується. Особистісно-
орієнтований характер інноваційної педагогічної діяльності визначає міру   
включення у неї. Вивчення інноваційної практики педагогічних закладів освіти 
дозволяє стверджувати, що результативність інноваційної діяльності педагога 
залежить не лише від його професійної майстерності, а і від позитивної "Я"-
концепції, особистісної готовності розпочати перетворення освітнього процесу. 
Готовність  розглядається як внутрішня сила, що формує інноваційну позицію 
майбутнього педагога. 

Готовність – складне інтегративне утворення, яке включає  мотиваційний,     
емоційно-вольовий,  пізнавальний компоненти. Кожний компонент готовності 
до інноваційної  діяльності характеризується особливостями. 

Позитивна мотивація до інноваційної діяльності проявляється через 
задоволення особистісних і професійних потреб педагога: створення і 
підвищення педагогічної майстерності, подолання професійних труднощів, 
мотивами особистісного і професійного самоствердження педагога у новій для 
нього діяльності. 

Ставлення до нововведень відображає сформованість емоційно-вольового 
компонента готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності. 
Майбутній вчитель проходить через незадоволеність власною професійною 
діяльністю у межах традиційного педагогічного процесу. Тільки випробувавши 
себе у різних моделях навчання і виховання, майбутній вчитель може обрати ті 
педагогічні методи, прийоми, спосіб роботи, які адекватні його особистісній і 
професійній спрямованості. 

Пізнавальний компонент особистісної готовності майбутнього вчителя до 
інноваційної діяльності характеризується сформованістю необхідних знань, 
умінь, навичок. Оскільки інноваційна діяльність пов'язана з педагогічними 
дослідженнями, то критеріями сформованості даного компонента готовності 
виступають: методологічні знання, загальнотеоретичні і методичні знання і 
вміння, педагогічний досвід. Перш ніж звернутися до інноваційної діяльності, 
майбутній вчитель повинен професійно самовизначитись, тобто усвідомити 
норми і модель своєї професії і співвіднести себе з нею. 

Серед важливих особистісних і професійних умінь, якостей значне місце 
посідає установка майбутнього вчителя на розуміння нового в освіті  та  його 
створення, нетрадиційний підхід до структурування освітнього процесу, вміння 
творчо вирішувати питання, які виникають у педагогічній взаємодії. Підготовка 
майбутнього вчителя, здатного до здійснення самостійної постановки завдань 
інноваційного навчання повинна починатись  якомога раніше і головний зміст 
роботи з підготовки здатних до інновацій студентів має виконувати 
педагогічний заклад освіти. 

Порівняння даних, одержаних дослідниками (Ш.Амонашвілі, 
Є.Бондаревська, Т.Поніманська, В.Сластьонін тощо) та аналіз їх у контексті 
вимог особистісно-орієнтованого підходу до виховання і навчання здобувачів 
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освіти дозволяє визначити показники готовності педагога до інноваційної 
діяльності: усвідомлена потреба введення педагогічних інновацій на рівні 
власної педагогічної практики; інформованість про інноваційні педагогічні 
технології, знання новаторських методик роботи; бажання створювати власні 
творчі завдання, методики, проводити експериментальну роботу; готовність до 
подолання труднощів змістового і організаційного плану; наявність практичних 
умінь з освоєння педагогічних інновацій та створення нових. 

Співвідношення проявів показників готовності педагога до інноваційної 
діяльності дає можливість виділити рівні сформованості готовності до 
педагогічних інновацій, які умовно можна позначити як інформаційний, 
пошуковий, творчий. Для студентів інформаційного рівня освоєння 
педагогічних інновацій характерною є змістова орієнтація у загальних 
теоретичних підходах, конкретних методиках роботи педагогів-новаторів, а 
також зарубіжному досвіді педагогічних технологій. Студенти пошукового 
рівня освоєння педагогічних інновацій намагаються втілити їх у власну 
діяльність під час освітньої роботи. Характерним є прагнення навчатися 
новому, експериментувати,  бажання  поділитися досвідом  як  успіху,  так  і  
помилок щодо осмислення педагогічних інновацій.  

Студенти творчого рівня глибоко розуміють роль інновацій у виконанні 
сучасних завдань освіти, мають широкі і змістовні знання про наукові та 
новаторські підходи до навчання і виховання, володіють новітніми 
технологіями. Для них є характерним прагнення індивідуального творчого 
вкладу в інноваційний навчальний процес. 

Т.Поніманська виділяє види готовності до інноваційної педагогічної 
діяльності – ситуативну, творчу й авторську, які слід формувати у студентів під 
час вузівського навчання.  

Під час вузівського навчання, на етапі зародження інноваційної діяльності, 
її загальних творчих основ, створюються найбільш ефективні умови для 
розвитку інноваційної поведінки майбутнього вчителя, виховання 
сприйнятливості до нового.  Даний   період   можна   вважати   сенситивним до 
мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до педагогічних інновацій, 
оскільки майбутній вчитель найбільш чутливий до проблем освіти, до складних 
педагогічних ситуацій, які вимагають   особистісної участі та вирішення[4]. 

Готовність до  інноваційної діяльності обумовлюється двома    чинниками:   
організацією оптимального інноваційного середовища та освоєнням      
технології організації педагогічної діяльності. Структурна модель інноваційної   
діяльності – це інтегрована система цілісного педагогічного процесу та 
інноваційної  педагогічної діяльності, в основі якої  студент має можливість 
оволодіти всіма її структурними елементами – від формування мети до 
одержання результату, його оцінки та наступної корекції. 

Структурна модель інноваційної діяльності може бути представлена 
педагогічними характеристиками – цінностями за трьома параметрами: 
емоційно-ціннісним; когнітивним; процесуальним. Використання означеної 
структурної моделі у процесі підготовки майбутніх вчителів передбачає зміну  
змісту освіти та інноваційні технології навчання. Курси "Інноваційні  
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педагогічні технології", "Педагогічні технології у початковій школі", які 
читаються студентам КВНЗ «Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу 
імені Т.Г.Шевченка» протягом останніх років, дозволяють включати майбутніх 
вчителів до особистісно-значущих видів діяльності, забезпечують готовність до 
інноваційної діяльності. 

Висновки.  
У відповідності до мети означених курсів педагогічна взаємодія зі 

студентами організовується з урахуванням принципів: неперервності та 
цілісності розвитку особистості; гармонізації педагогічної діяльності: інтеграції 
навчання; особистісної зорієнтованості; професійно-практичної спрямованості; 
альтернативності, свободи вибору; усвідомленості професійно-особистісного 
розвитку під час педагогічної взаємодії (рефлексія, корекції власної діяльності); 
творчого самовираження, співробітництва і співтворчості. 

Для розвитку творчого самовираження майбутніх вчителів у процесі 
навчання необхідно: усувати внутрішні перепони творчим проявам; приділяти 
увагу роботі підсвідомості; утримуватися від оцінок; показувати студентам 
можливості використання метафор і аналогій для творчого пошуку, пошук 
нових асоціацій і зв'язків; надавати можливість розумової розминки; 
підтримувати жвавість уяви; формувати уяву, фантазію і контролювати їх; 
розвивати сприйнятливість, підвищувати чутливість, широту і насиченість 
сприйняття всього оточуючого; допомагати тим, хто навчається, знаходити сенс 
визначати  загальну  спрямованість  їх  творчої діяльності. 

Отже,  ефективність  інноваційних  процесів  у  сфері професійно-
педагогічної підготовки майбутніх вчителів обумовлюється інноваційним  
середовищем  вищих  педагогічних  закладів освіти, яке забезпечує інноваційну 
діяльність всіх суб'єктів педагогічного процесу і, насамперед, розвиток 
готовності до нововведень як компонента професійної підготовки.   
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Abstract. The author analyzes the linguistic picture of the world as a component of the culture 

of each nation - developed over the centuries, in the process of practical development of reality, 
human ideas about the world, its experience, fixed in contrast to theoretical knowledge not in any 
systematic and orderly sources the language of the ethnos, in the form of established verbal 
formulas, idioms, inversions, images of folklore, symbols, etc. Linguistic pictures of the world of 
different peoples differ due to differences in the hierarchy of values that are fixed in them. 
Therefore, this socio-cultural context should always be taken into an account when learning a 
language.  

Keywords: linguistic picture of the world, culture, language, education, communication 
Introduction. In linguistics, there is a concept - a linguistic picture of the world, 

i.e. a set of ideas that has historically developed in the everyday consciousness of the 
people and it is reflected in language. It is a kind of collective philosophy, a system 
of views, partly universal and partly national-specific. 

Main text. This picture is formed by different spheres of life and living 
conditions of people. The differences between the landscape, flora and fauna 
contributed to the fact that the vital interests of a certain people included objects of 
reality that were of little importance to another, or were completely unknown to them. 
It is clear that, for example, for a settled, agricultural people, the most important 
values are land and its fertility, while for a nomad it is cattle, pastures, and so on. Any 
element of reality, mastered in the process of human activity, becoming an element of 
a particular culture, becomes important for a particular social community, as well as 
an individual - a member of this community. These differences are reflected in the 
language. 

The concept of linguistic picture of the world or linguistic model of the world is 
associated with the fact that each language imposes some ideas on native speakers 
about the surrounding reality, in addition, these ideas are largely the same for 
different languages, but in many respects they differ. 

For example, for Ukrainian speakers it seems absolutely obvious that a person's 
mental life is divided into intellectual and emotional spheres. The head is responsible 
for the intellectual sphere, and the heart is closer for the emotional one. Native 
speakers of the Ukrainian language absolutely understand what "Mind with heart is 
out of order" means. And Ukrainian speakers think that this is how life is arranged. 
When a person is worried, he grabs his heart, but as it may seem strange, it turns out 
that in other languages everything happens differently. In some African languages, 
the liver is mainly responsible for mental life. And we can assume that the speakers 
of these languages would say "He has a good liver." Of course, for native speakers of 
the Ukrainian language such a word combination"good liver" can not exist, it is rather 
an organ of irritation, a person may have something, or someone "sitting in the liver", 
or especially it is responsible for irritation bile: there is a "bile" character, bile spilled 
on body ", it is clear that it is associated with irritation. And good feelings, for native 
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speakers of the Ukrainian language are connected with heart or soul. 
For some languages, mental life is connected with human entrails, our entrails 

can only be organs of intuition, they say "inside hears", but again it is still a rare and 
uncharacteristic expression, and for us head and heart are important. 

But "Western" languages, such as English and French, are arranged almost in 
the same way as Ukrainian. In these languages, the head is responsible for thoughts, 
the heart is responsible for emotions too. And it is quite natural to assume that 
modern speakers of these languages, as well as speakers of the Ukrainian language, if 
they remember something, can slap themselves on the head, thinking - scratching the 
back of the head, and anxiously can grab the heart. 

But these languages differ from Ukrainian in one respect, namely, once in these 
languages, at an earlier stage of their existence, the heart was an organ of memory, 
and still "to know by heart" in English sounds like "by heart". In French "par coeur" 
also means to know by heart. For Ukrainians, this seems strange, Ukrainian speakers 
will not learn the multiplication table with their hearts. For them, the organ of 
memory is exclusively the head. But even for speakers of "Western" languages, this 
expression is rather outdated; it is what remains in language as evidence of some 
early stage of its existence. Thus the picture of the world changes in the course of the 
history of language. That is, language and culture are interconnected in a number of 
areas, in particular, an integral part of culture is the culture of language use. 

When we start learning foreign languages, we often come across certain words 
that do not have a natural and simple translation into our language. And this is also 
due to the peculiarities of the culture. For example, in English, the word "adventure" 
is very actively used in advertising and for a native English speaker, especially for 
American English, it is positively colored. When this advertisement is literally 
translated into Ukrainian, there is often a comic effect, because for Ukrainians the 
word "adventure" is not so positive. When the car was advertised with the slogan 
"Fill your day with adventures", it provoked sarcastic comments from most Ukrainian 
Internet users. 

International misunderstandings can arise in the case of literal translation from 
one language to another without taking into account the specifics of the culture. 
When an English speaker asks his Ukrainian colleague, who came to do an internship 
at an American university and finished the internship, if he was happy during the 
internship - "Happy", the Ukrainian native may ask with surprise "What is 
happiness?" and to think how easily an American uses the word "happiness." And the 
American at this time will think that Ukrainians tend to dilute philosophy in an empty 
place. And the point is that for modern English-speaking culture, "happiness" is a less 
demanding word, people can be happy from a report, or from the fact that the coffee 
on the plane was the right temperature, etc. 

Summary and conclusions. We see that knowledge of how the model of the 
world is arranged is important both for translation and for understanding the possible 
misunderstanding between speakers of different languages. Therefore, the study of 
foreign languages in higher education should be supplemented by the study of the 
cultural history of the countries of these languages in the form of additional special 
courses or separate modules in the discipline of a foreign language. 
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Анотація. Сучасна інформаційна епоха ставить перед освітою завдання формування 

у молоді здатності до самонавчання, вміння працювати з різними видами інформації, а 
також використовувати навички критичного мислення. 

У статті здійснено обґрунтування критичного мислення як ефективного засобу 
протидії маніпуляціям свідомістю. Автором зазначено, що критичне мислення дає змогу 
людині самостійно оцінювати дійсність на основі спостереження, аналізу, перевірки, та, 
відповідного до цього, приймати аргументовані рішення. 

Ключові слова: маніпуляція свідомістю, критичне мислення, молодь, складні життєві 
обставини. 

Abstract. The modern information age raises the problem of the formation of students ability 
to self-education, their competence work with different types of information and critical thinking 
skills in. 

The article substantiates critical thinking as an effective means of counteracting 
manipulations of consciousness. The author notes that critical thinking allows a person to 
independently assess reality on the basis of observation, analysis, verification, and, accordingly, to 
make informed decisions. 

Key words: manipulation of consciousness, critical thinking, youth, difficult life 
circumstances. 

Вступ. 
Питання про необхідність розвитку критичного мислення сьогодні набуває 

ще більшої актуальності у зв’язку з інформатизацією суспільства, стрімким 
розвитком медіатехнологій.  

Адже не вся інформація корисна для людської свідомості, є й та, що може 
запрограмувати людину на неправильні вчинки або обмежити її можливості, 
сформувати неправильну думку про власні здібності і можливості, створити 
обмежуючі переконання. 

Дослідженню визначення та розробки технологій формування критичного 
мислення присвячено чимало праць зарубіжних та вітчизняних психологів та 
педагогів (Б.Блум, С.Доценко, Дж. Д’юї, І.Загашев, Л.Києнко-Романюк, 
Р. Пауль, О.Пометун, , О.Столбнікова, О.Тягло, Д.Халперн, Т.Хачумян). 

Проте, незважаючи на широку популярність обраної теми серед 
дослідників, досі не розкритим залишається соціально-педагогічний аспект 
формування критичного мислення для протидії маніпуляціям свідомістю. 

Тому метою нашої статті є обґрунтування критичного мислення як 
ефективного засобу протидії маніпуляціям свідомістю. 

https://orcid.org/0000-0003-0307-6644
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По-перше, зазначимо, що під маніпуляцією свідомістю ми розуміємо вид 
прихованого психологічного впливу на людину, який веде до порушення її 
намірів, які не співпадають з актуально існуючим бажанням. Маніпуляція 
здійснюється приховано та анонімно за обставин, які здаються сприятливими 
або природними.  

Щодо поняття про критичне мислення, то існує безліч підходів до його 
визначення. 

У педагогіці (І.Загашев, Т.Олійник, О.Пометун, Т.Хачумян) критичне 
мислення розглядається як методична система, спрямована на розвиток в учнів 
навичок активного навчання, як  технологія навчання, що тісно пов’язана з 
інтерактивним навчанням; з точки зору психології (Д.Халперн) – це розумова 
активність, спрямована на аналіз власного розумового процесу, виявлення і 
виправлення помилок; у логіці (О.Тягло) – специфічний вид рефлексії, що 
спирається на знання елементарної логіки і відповідних конкретних наук. 

На думку О.Столбнікової критичність «передбачає вміння діяти в умовах 
вибору і прийняття альтернативних рішень, вміння спростовувати завідомо 
неправдиві рішення» [1, с.75]. 

Означені підходи до розуміння критичного мислення не суперечать один 
одному, а навпаки доповнюють. 

Д. Халперн у своїй книзі називає критичне мислення протиотрутою від 
контролю над думками [2, с. 10]. І це дійсно так. Навчання навичкам 
критичного мислення може допомогти кожному розпізнати маніпулятивні 
наміри і тим самим не стати їх жертвами, проаналізувати помилкові підстави в 
аргументації, побачити явний обман, визначити надійність того чи іншого 
джерела інформації і обдумати правильним чином кожне завдання або 
прийняте рішення. 

У цьому ракурсі, дослідження причин потрапляння молоді до складних 
життєвих обставин показало, що найбільш характерними рисами таких людей є 
сугестивність, комплекси, самовпевненість, існування незадоволених потреб, 
почуття подяки, прагнення до наслідування та, загалом, спостерігається 
низький рівень сформованості критичного мислення. 

Відтак зроблено припущення, що одним із чинників потрапляння молоді 
до складних життєвих обставин є її сприйнятливість до маніпуляцій. 

Серед сфер життєдіяльності, в яких найчастіше здійснюються маніпуляції: 
продажі, торгівля (за допомогою використання маркетингових технологій 
молодь заохочують до вживання «яскравих» та «корисних» енергетичних та 
алкогольних напоїв); соціальні мережі та блоги в Інтернет (відкритий доступ до 
особистих даних дає змогу маніпуляторам легко входити в довіру); сфера 
ділових відносин (за допомогою сили, обману або шахрайства з метою 
експлуатації, залучення в сексуальне рабство або до примусової праці).  

Аналіз сучасного стану соціально-педагогічної роботи з запобігання 
маніпуляціям свідомістю засвідчив однобічність розгляду означеної проблеми. 
Загальна тенденція діяльності освітніх установ країни з розвитку критичного 
мислення пов’язана лише з підвищенням медіаграмотності педагогічних 
працівників та учнів. 
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У той же час, інформація про профілактичну роботу з молоддю у 2017-
2020 рр., отримана нами від Луганського обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, свідчить про відсутність профілактичних заходів з 
формування інформаційної безпеки, медіаграмотності чи, тим паче, протидії 
маніпуляціям. 

Аналіз вищезазначеного дозволив зробити низку висновків: 
- впроваджені освітні програми з медіаграмотності не містять інформації з 

протидії маніпулятивним намірам; 
- технології розвитку критичного мислення учнів мають на меті 

поліпшення процесу засвоєння навчальної програми; 
- в країні відсутня система соціально-педагогічної роботи, спрямована на 

формування навичок протидії маніпуляціям. 
Висновки.  
Таким чином, аналіз поняття критичне мислення показав, шо у людини з 

високим рівнем критичного мислення розвинені такі практичні операції як 
логіка, індукція, дедукція, рефлексія, аналіз інформації на достовірність, 
здатність розпізнавати свої ілюзії і маніпуляції з боку оточуючих. 
Характеристиками критичного мислення є: самостійність; постановка й 
усвідомлення проблеми; переконлива аргументація; прийняття рішення на 
основі доказів. 

Отже, критичне мислення представляє складний аналітико-синтетичний 
процес пізнання, який характеризується логічністю, рефлексивністю та 
осмисленістю і потребує від людини спеціальних вмінь. А тому може слугувати 
засобом запобіганням маніпуляціям свідомістю молоді. 
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Анотація. Обґрунтовано сутність та зміст готовності майбутнього вчителя до 
інноваційної діяльності у вищій педагогічній школі. Представлено вимоги до професійної 
підготовки майбутніх учителів. Виокремлено власні рекомендації щодо розвитку 
інноваційної поведінки майбутнього вчителя. 

Ключові слова: готовність майбутнього вчителя до інноваційної діяльності; 
інноваційна позиція майбутнього вчителя. 

Abstract.The article substantiates the essence and content of future teacher's readiness for 
innovative activity in higher pedagogical school. Contemporary requirements for the professional 
training of future teachers are presented in the context of the future teacher's readiness to innovate. 
The future teacher's readiness for innovative activity is defined and characterized; dynamics of 
innovative educational process. The own recommendations for the development of innovative 
behavior of the future teacher are outlined. 

Keywords: innovative activity; willingness of the future teacher to innovate; innovative 
position of the future teacher; situational, creative and authorial readiness for innovation. 

Вступ.   
Забезпечення інноваційної діяльності передбачає глибоке вивчення 

теоретичних питань удосконалення освітнього процесу, позитивних сторін 
педагогічних теорій, ідей і технологій, які вже досліджувались і впроваджувались 
у педагогічну практику. Тільки на основі ґрунтовної дослідної роботи щодо 
вивчення фундаментальних педагогічних теорій і технологій, обґрунтування 
механізму їх упровадження дозволить підвищити рівень освітнього процесу. 

Основний текст  
Зміни у змісті і структурі вищої школи потребують розв’язання проблеми 

підготовки майбутнього вчителя, який володіє проективним мисленням, 
перспективними педагогічними технологіями, є суб’єктом особистісного і 
професійного зростання, уміє досягти нової педагогічної мети. 

Проблемами впровадження інноваційних технологій в освітній процес 
займаються І.Богданова, В.Безпалько, О.Вербицький, М.Галузінська, 
І.Дичківська, І.Нікітін, Л.Петровська, Є.Полат, І.Якиманська та інші[2].  

Процес сприйняття нових ідей, інновацій у галузі педагогіки, за визначенням 
Е.Роджерса [1], – складний багатоетапний розумовий процес прийняття рішення, 
який має тривалий термін від першого знайомства людини з інновацією до її 
кінцевого сприйняття. У ході цього процесу відбувається оцінювання значення і 
наслідків прийняття рішення. Е.Роджерс поділяє цей процес на основні етапи: 
ознайомлення  з інновацією, появи зацікавленості, оцінки,  апробації, кінцевого 
сприйняття.  
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Інноваційна  діяльність – це створення нового , що змінює звичний погляд 
на педагогічне  явище, перебудовує педагогічні відносини. Педагог в 
інноваційній педагогічній діяльності – дослідник власної особистості і 
діяльності тих, хто навчається і виховується. Особистісно-орієнтований 
характер інноваційної педагогічної діяльності визначає міру включення у неї. 
Вивчення інноваційної практики педагогічних освітніх закладів  дозволяє 
стверджувати, що результативність інноваційної діяльності педагога залежить 
не лише від його професійної  майстерності, а і від позитивної "Я"– концепції, 
особистісної готовності розпочати перетворення освітнього процесу. 
Готовність розглядається як внутрішня сила, що формує  інноваційну позицію 
майбутнього педагога. Готовність – складне інтегративне утворення, яке 
включає мотиваційний, емоційно-вольовий, пізнавальний компоненти. Кожний 
компонент готовності до інноваційної діяльності характеризується певними 
особливостями. 

Серед важливих особистісних і професійних умінь, якостей значне місце 
посідає установка майбутнього вчителя на розуміння нового в освіті та його 
створення, нетрадиційний підхід до структурування освітнього процесу, вміння 
творчо вирішувати питання, які виникають у педагогічній взаємодії. Підготовка 
майбутнього вчителя, здатного до здійснення самостійної постановки завдань 
інноваційного навчання повинна починатись якомога раніше і головний зміст 
роботи з підготовки здатних до інновацій студентів має виконувати 
педагогічний  заклад освіти.  

Порівняння даних, одержаних різними дослідниками та аналіз їх у 
контексті вимог особистісно- орієнтованого підходу до виховання і навчання 
дозволяє визначити показники готовності педагога до інноваційної діяльності: 
усвідомлена потреба введення педагогічних інновацій, інформованість про 
інноваційні педагогічні технології, знання новаторських методик роботи, 
бажання створювати власні творчі завдання, методики, проводити 
експериментальну роботу, готовність до подолання труднощі змістового й 
організаційного плану, наявність практичних умінь з освоєння педагогічних 
інновацій та створення нових. Співвідношення проявів даних показників дає 
можливість виділити рівні сформованості готовності до педагогічних інновацій, 
які умовно можна позначити як інформаційний, пошуковий, творчий[4].  

Т.Поніманська накреслила види готовності до інноваційної педагогічної  
діяльності – ситуативну, творчу й авторську, які слід формувати у студентів під 
час вузівського навчання[5]. 

Готовність до авторських інновацій, є індивідуальною та вимагає 
педагогічного мислення, спрямованого на знаходження, продукування і 
розробку нових педагогічних технологій. Даний вид готовності інноваційної 
діяльності базується на особливостях індивідуальності студента, його здатності 
до створення нового. Необхідною умовою її формування є залучення студента 
до науково-дослідницької роботи.  

На жаль, вузівська підготовка майбутніх вчителів не завжди відповідає  
сучасним вимогам.  Причини такої неадекватності, на наш погляд, полягають у 
наступному: інновації слабо представлені у відносинах викладач – студент, 
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недостатньо враховують потреби студентів, у професійно-педагогічній 
підготовці виявляється дисонанс між цінностями викладачів і студентів, низька 
готовність до інновацій перешкоджає формуванню ставлення до інноваційної 
діяльності як до педагогічної цінності, процес професійної підготовки 
майбутніх вчителів не орієнтований на забезпечення готовності до 
нововведень. 

Педагогічна взаємодія зі студентами організується з урахуванням 
принципів: неперервності та цілісності розвитку особистості, гармонізації 
педагогічної діяльності, інтеграції навчання, особистісної зорієнтованості, 
професійно-практичної спрямованості, альтернативності і свободи вибору, 
усвідомленості професійно-особистісного розвитку під час педагогічної 
взаємодії (рефлексія, корекція власної діяльності), творчого самовираження, 
співробітництва і співтворчості. 

Висновки.  
Для розвитку творчого самовираження майбутніх вчителів у процесі 

інноваційної діяльності необхідно: усувати внутрішні перепони творчим 
проявам, приділяти увагу роботі підсвідомості, утримуватися від оцінок, 
показувати студентам можливості використання метафор і аналогій для 
творчого пошуку, пошуку нових асоціацій, незвичайних співставлень, 
порівнянь, використовувати розумові розминки, підтримувати увагу та уяву, 
формувати і контролювати уяву і фантазію, розвивати сприйнятливість, 
підвищувати чутливість, широту і насиченість сприйняття всього оточуючого, 
допомагати студентам  визначати загальну спрямованість їх творчої діяльності, 
розвивати власні можливості у вирішенні творчих завдань. 

Серед прикладів моделей навчання  виокремлюють організацію творчого 
пошуку на основі систематичного вирішення проблем, дискусії та дидактичної 
гри. Особливе місце серед означених моделей належить дидактичним і 
рольовим навчальним іграм, які дозволяють найбільшою мірою відтворити 
ситуації творчого професійного пошуку. 

Отже, ефективність інноваційних процесів у сфері професійно-
педагогічної підготовки майбутніх вчителів обумовлюється інноваційним 
середовищем вищих педагогічних навчальних закладів, яке забезпечує 
інноваційну діяльність всіх суб'єктів педагогічного процесу і, насамперед, 
розвиток готовності до нововведень як компонента професійної підготовки. 
Аналіз сучасного бачення сутності та змісту організації інноваційної діяльності 
у вищій школі та обґрунтування готовності майбутнього вчителя до 
інноваційної діяльності дозволить виявити сучасні вимоги до професійної 
підготовки майбутніх учителів.  
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Анотація. Обґрунтовано сутність та зміст організації активної пізнавальної 

діяльності студентів у вищій педагогічній школі. Доведено доцільність застосування 
активних методів навчання у процесі викладання. Виокремлено власні рекомендації щодо 
використання  активних  методів навчання у підготовці майбутніх учителів. 

Ключові слова: активізація пізнавальної діяльності студентів, активні методи 
навчання. 

Abstract.The essence and content of organization the active cognitive activity of students in 
higher educational school are explained in the article. Modern requirements for future teachers 
training in the context of activation of their cognitive activity are presented. Theex pediency of 
usage the active forms and teaching methods in the process of teaching the pedagogical subjects is 
proved. The experience of application the active forms of organization the teaching and cognitive 
activity of future teachers during their professional training are given. Methods of active teaching 
the pedagogical subjects are defined and characterized. The recommendations for the use of active 
teaching methods in the preparation of future teachers are outlined.. 

Keywords: activation of students’ cognitive activity, methods of active teaching the 
pedagogical subjects, didactic game, future teachers training. 

Вступ.  
Сучасні соціальні умови підвищують вимоги до професійного рівня 

спеціаліста, націлюють на формування ініціативної, самостійної особистості, 
наділеної творчим мисленням. Це передбачає доцільність застосування 
активних методів навчання у процесі викладання.  

Проблемою активізації навчання займались І. Бех, А. Киричук, О. Моляко, 
Г. Дружиніна, О. Комар, І. Осадченко, М. Пащенко, Л. Петровська та ін. 
Недостатньо дати студентам знання та вміння, необхідно організувати  
навчання так, щоб вони були у  пошуку самостійних рішень, вміли оцінювати 
свої професійні дії, можливості і постійно розширювали б їх. Важливість  
дидактичних ігор та методики їх проведення у процесі навчання підкреслював  
К. Ушинський – ми надаємо таке важливе значення  іграм, що, коли б утворили 
учительську семінарію, то зробили б там теоретичне та практичне вивчення  
ігор одним із головних предметів навчання[1]. 

Основний текст.  
Інтерес підвищує увагу, активність студентів, з’являється почуття 
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очікування нового, творчий настрій. Активна пізнавальна діяльність – це  
інтелектуальна робота, направлена на формування нових знань, які отримані на 
основі використання власного досвіду, співставлення, аналізу і синтезу фактів, 
побудові висновків і узагальнень. Найбільша активність студентів  досягається 
тоді, коли  навчання за своїм характером наближається до творчого  процесу, а 
творче середовище створюється за рахунок підвищеного інтересу до предмету, 
який вивчається. Пізнавальна діяльність студентів проходить в умовах активно-
випереджального сприйняття і відображення оточуючого світу, рішення різного 
роду проблемних ситуацій, без чого поставлена мета не може бути досягнута. 

Навчальний процес повинен бути імітацією  середовища, в якому будуть  
працювати студенти, містити у собі конкретну мету і проблеми діяльності, 
забезпечувати формування у студентів здатності вирішувати практичні задачі. 
Активне навчання повністю відповідає цим вимогам. В його основі лежить 
принцип безпосередньої участі, який зобов’язує викладача зробити кожного 
студента учасником навчального процесу, що шукає шляхи і способи 
вирішення проблем. Активними методами навчання вважають ті методи, які 
дозволяють інтенсифікувати процес розуміння, засвоєння, творчого 
застосування знань при  розв’язуванні практичних завдань. Сутність активних 
методів полягає у тому, що студент отримує необхідні знання шляхом вивчення 
і аналізу різних джерел інформації. Висока ступінь гнучкості і адаптивності 
активних методів навчання дозволяють викладачу  ефективно  використовувати 
їх: на лекціях, введення у лекцію, для ілюстрації положень, які розбираються у 
процесі лекції, паралельно лекції, замість лекції. 

Навчальний процес з використанням активних методів навчання 
спирається на  специфічні принципи навчання: принципи рівноваги між змістом 
і методами навчання, принципи моделювання, принцип відповідності змісту і 
методів цілям навчання, принцип проблемності, принцип негативного досвіду, 
принцип від простого до складного, принципи неперервного оновлення, 
принцип організації колективної діяльності, принцип випереджаючого 
навчання, принцип діагностики, принцип економії навчального часу, принципи 
вихідного контролю.  

Активні методи навчання при умілому їх застосуванні дозволяють 
оптимально вирішити одночасно  навчально-організаційні завдання: керуюча  
дія викладача у процесі навчання, включення в активну навчальну роботу 
студентів з різною підготовкою і здібностями, встановлення безперервного 
контролю за процесом засвоєння навчального матеріалу. 

Активні методи навчання сприяють успішному формуванню у студентів: 
• здатність швидко адаптуватися у групі;  
• уміння встановлювати особисті контакти;  
• готовність прийняти на себе відповідальність за діяльність групи; 
• здатність правильно розподіляти і організовувати роботу;  
• уміння попереджати зіткнення і суперечності; бажання бути корисним і 

потрібним студентам у групі;   
• знання рівня своєї компетентності, уміння оцінювати свої дії;  
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• готовність розглядати проблеми з різних точок зору;  
• уміння знаходити причини і джерела  критичних ситуацій;   
• здатність висувати і формулювати ідеї, пропозиції і проекти;  
• готовність йти на ризик і приймати нестандартні рішення;  
• уміння уникати повторення помилок і прорахунків;  
• здібність ясно і переконливо викладати думки;  
• здатність передбачати наслідки дій;  
• уміння цінувати і продуктивно використовувати  навчальний час [4]. 

Активні методи навчання сприяють створенню невимушеної,  
неформальної  обстановки на заняттях, відвертих, доброзичливих,  довірливих 
стосунків між студентами та викладачами. Це формує у студентів вміння  
спілкуватись, вчить слухати і чути співрозмовника, вчить взаємодії між собою 
[3]. Групова дискусія прискорює формування у студентів здібностей до 
взаєморозуміння, співпраці, збільшує об'єм матеріалу, який вивчається, 
інтенсифікує у них розвиток творчого і логічного мислення.  

Важливо визначити основні ознаки активних методів навчання: бути  
формою пізнавальної діяльності студентів; виступати  шляхом засвоєння знань, 
умінь і навичок студентів; бути видом і рівнем пізнавальної діяльності 
студентів; виступати  способом обміну інформацією; бути способом управління  
пізнавальною діяльністю студентів; характеризуватися способами  спілкування; 
бути способом стимуляції і мотивації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів; виступати у ролі способу контролю за ефективністю  навчання[6].  

Існують проблеми у використанні активних методів навчання: 
необхідність діагностики рівня підготовки студентів до занять; охоплення всіх 
студентів активною навчально-пізнавальною діяльністю; забезпечення 
літературою, інформаційними технологіями; поєднання традиційних методів 
навчання із активними методами; пошук найбільш ефективних методів в 
залежності від рівня підготовки студентів, теми заняття; організація взаємодії 
студентів на основі навчального матеріалу. 

Виділяють три групи активних методів навчання: теоретичні (інноваційні 
методи навчання, проблемні методи  навчання, модульні методи навчання 
тощо); практичні (рольові, ділові, пізнавальні ігри, бліц – ігри, олімпіади, 
тренінги, контекстне навчання, драматизації вільного вибору завдання тощо); 
спеціально-знакова. 

Активні методи навчання – це спосіб активізації пізнавальної діяльності 
студентів і творча ініціатива  викладача, що характеризується  емпіричними  
характеристиками: колективно-груповою формою навчання,  яка відповідає 
колективній природі навчальної діяльності і знань; розвиваючою 
інтелектуальною дією, яка передбачає обмін ролями, функціями, позиціями, 
результатами роботи; діловою та міжособистісною насиченістю комунікації; 
стійким емоційно-позитивним фоном навчання; включенням особистості у 
процес навчання. 

Активне навчання відрізняється особливостями:  
 вимушеною активізацією мислення студента, незалежно від того, бажає 
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він цього чи ні; 
 довготривалим часом залучення студентів у навчальний процес;  
 самостійними творчими рішеннями студентів, підвищеним ступенем 

мотивації та емоційності;  
 постійним взаємозв’язком студентів та викладачів за допомогою прямих 

та зворотних зв’язків. 
Висновки.  
Методи активного навчання ефективно, позитивно впливають на настрій 

студентів, позбавляють повторення, допомагають емоційно сприйняти 
навчальний матеріал, що призводить до кращого його запам'ятовування; 
активізують та збуджують розумову діяльність; підвищують інтерес до 
предмету; розвивають уміння та навички самостійної розумової праці;  
впливають на розвиток пізнавальних, творчих можливостей і здібностей, 
забезпечують стійкі та осмислені знання, вміння самостійно поповнювати 
знання, творчо мислити. 

Таким чином, використання методів активного навчання підвищує 
пізнавальний  інтерес, зростає ступінь засвоєння знань, вмінь та  навичок, 
значно поліпшується процес навчання. 
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Abstract. The article identifies the possibilities of using certain software and web platforms in 

the training of medical students in the discipline of "Traumatology and Orthopedics". The problems 
of teaching the discipline in the conditions of distance learning during quarantine measures caused 
by the pandemic COVID-19 are determined. The main directions of application of software tools 
for presentation of material, introduction of clarity, systematization of knowledge and organization 
of control of the studied material are given. The necessary requirements that software tools must 
meet are defined - adaptability, accessibility, relevance and ease of use. Among the main platforms 
it is proposed to use the following: as an environment for organizing the learning process - 
Microsoft Teams and EdX, training content base - AO Surgery Reference, VuMedi, Radiopedia, 
Medbullets, implementation of the principle of clarity and development of practical skills - 
TouchSurgery. The article presents a study of the quality of students' knowledge during the full-time 
period and during the period of distance learning with the involvement of the above tools. It is 
determined that the quality of students' education remains consistently high and meets the quality 
standards of education of students of higher medical educational institutions. Some prospects for 
further development of distance learning in relation to the teaching of traumatology and 
orthopedics are outlined. 

Key words: distance learning, educational process, software platform, online course 
Introduction. 
The modern educational process is a complex multicomponent system that must 

meet a number of criteria, among which, based on the realities of our time, is the 
ability to be highly adaptable and variable in the forms and means of educational 
methods with the autonomy of learning. Special mention should be made of 
practically oriented types of educational activities that contain elements of visual 
demonstration of skills and professional elements that cannot be reproduced by a 
declarative statement of algorithms of actions. In the context of the spread of the 
COVID-19 coronavirus epidemic, according to current regulations [1-4], forms of 
distance learning have also been introduced in Ukraine in higher medical educational 
institutions, which in itself is a "challenge" for the system of training future medical 
personnel. The training of medical students contains a significant element of 
interaction in the system of student-teacher and student-teacher-patient, which allows 
to master the necessary professional skills and implement the competencies of future 
professionals in future activities, also serves to consolidate theoretical knowledge and 
implement an interdisciplinary connection in the development of a number of 
disciplines. Thus, the staff of the Department of Traumatology and Orthopedics of 
Zaporizhzhia State Medical University faced a number of tasks that needed to be 
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solved. First, it is the search for forms of interaction in the conditions of remote work, 
which allow to make contact not only individually between the tutor and the student, 
but also between the tutor and a group of students, which must comply with the 
regulated mode of study. Secondly, it is the implementation of the principle of clarity 
in learning, the ability to demonstrate skills and professional elements, the use of 
audio-visual aids. The third task that needs to be solved in the context of the 
introduction of distance learning is the organization of timely and objective 
assessment of knowledge and skills of students. Fortunately, the current level of 
development of information technology and the widespread use of digitalization in 
society allows to simplify the search for solutions to problems, optimize and integrate 
them with each other. 

Methods and results  
As a universal environment that allows you to organize the learning process, our 

university has chosen the Teams [8] platform from Microsoft. This choice was due to 
such criteria as: the ability to organize group meetings, simulating meetings in the 
classroom, a friendly user interface on the platform, which allows you to master it as 
a learning environment for both teacher and student in the shortest possible time; use 
of cloud technologies and, accordingly, wide coverage of hardware and system 
platforms; extensive tools for available applications for various purposes (creation 
and demonstration of video presentations to a wide audience, integration with audio-
video means in conference mode, the ability to organize text messaging, the presence 
of a meeting scheduler, task designer, etc.). Another important criterion was the 
availability of this package, as well as the ability to work with this application 
without downloading additional software and in the standard Internet browser 
window of any system platform. 

As a content base, we used the resources of AO Surgery Reference [5] from the 
Osteosynthesis Association, a non-profit international organization with medical 
guidance, a global network of surgeons, a leading organization for education, 
innovation and research for surgical treatment of musculoskeletal injuries. This 
resource is an interactive web platform that combines a knowledge base on basic 
fracture treatment techniques based on current clinical principles, practice, and 
available evidence.  

Collaboration resources were also used as didactic materials, namely: VuMedi 
[7], Radiopedia [10], Medbullets [11]. These resources are one of the largest online 
repositories for thematic videos, which include lectures, webinars, online reports, as 
well as recordings of surgical interventions with step-by-step comments on the areas 
of "traumatology and orthopedics", "sports trauma", "rehabilitation"».  It should be 
noted that before the demonstration of the student audience, all materials were 
moderated by teachers of the department, who selected them in accordance with the 
subject of the lesson, the difficulty of perception of information, its relevance and 
created appropriate playlists. 

Due to the fact that the discipline taught is practically oriented, the issue of skills 
and abilities is relevant, which is a real obstacle in distance learning for students of 
medical universities, in particular in training in surgical areas. However, modern 
technology allows us to find a way out of this situation. Thus, as a platform for 
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practical skills, students were offered to use Touchsurgery [6] resources from 
Medtronic Corporation. A feature of this system is the ability to fully simulate a wide 
range of surgical operations, including trauma or orthopedic orientation.  

One of the types of educational activities of a medical university student is also 
independent work, which involves independent study of materials on the topic using 
the resources of the Internet, the library, attending thematic conferences and 
webinars. Thus, one of the ways to organize independent work by students was 
proposed and implemented electronic textbooks in the discipline of traumatology and 
orthopedics, developed by our stuff.  The other form of independent work of students 
was taking online courses in the discipline on the EdX platform [9], which is a 
development of Zaporizhzhia State Medical University, and contains all the materials 
that the student must study independently in accordance with the discipline program 
and above, with the possibility of hardware control over the educational process both 
by the student and by the tutor. 

The control of the level of assimilation of the received material was carried out 
by means of the following forms: test control of input and output level of knowledge, 
oral interview by means of audio and video conferences, writing of detailed answers 
to theoretical questions and performance of a practical task. 

During the introduction of distance learning, the Department of Traumatology 
and Orthopedics trained 227 people (Ukrainian- and English-speakers students). 
During their training, all the above methods of education and control of acquired 
knowledge were used. The result of the training was a modular control, which 
consisted of writing a test final work and an oral online interview with the teacher via 
video meeting, and writing a final test. At the same time, the average indicators of 
qualitative and absolute success for each group of students averaged 76.2% and 
100.0%, respectively. During the period of full-time study (autumn semester of 2019-
2020 academic year) the indicators of qualitative and absolute success averaged 
77.8% and 100.0%, respectively. The difference in indicators belongs within the 
statistical values. Thus, with the use of all information tools for learning and 
monitoring the success of knowledge, the quality of student education remains 
consistently high and meets the quality standards of education of students of higher 
medical education, and is fully acceptable in distance learning. 

Summary and conclusions. 
According to the results of our study, modern information technology allows 

you to organize and maintain the learning process of medical students at the 
appropriate level while maintaining a satisfactory level of quality performance, which 
can be compared with the level of full-time study. At the same time, the used IT 
technologies allow to realize practically all potential of pedagogical achievements 
and methods. It is worth noting the high plasticity and adaptability of these tools, 
which allow you to comfortably use them as a teacher and student, with the 
maximum allowable efficiency. This preserves the potential for expanding and 
deepening techniques, directly related to the emergence of new technical means. 
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Анотація. У статті зазначено актуальність проблеми створення 
недискримінаційного освітнього середовища в контексті європейського вектору освітніх 
реформ та в умовах реформування національної освітньої системи. Представлено зміст, 
методологічні засади та методи програми освітнього курсу «Формування простору поваги 
прав людини в освітньому середовищі» для педагогів, присвяченої висвітленню керівних 
принципів освіти у сфері прав людини та академічної доброчесності. 

Ключові слова: повага до прав людини, недискримінаційне освітнє середовище, 
академічна доброчесність, морально-правові цінності, навчальна програма, просвіта 
педагогів.  

Abstract. The relevancy of the problem of creating a non-discriminatory educational 
environment in the context of the European vector of educational reforms and in the terms of 
reforming the national education system is observed. The content, methodological principles, and 
methods of the program of the educational course "Forming a space of respect for human rights in 
the educational environment" for teachers are presented. The program is dedicated to the 
highlighting main principles of education in the field of human rights and academic integrity. 

Key words: respect for human rights, non-discriminatory educational environment, academic 
integrity, moral and legal values, educational program, education of teachers. 

Вступ.  
Викликами часу є дотримання верховенства права, поваги до прав і свобод 

людини, людської гідності, взаємоповаги та взаєморозуміння, міжкультурного 
діалогу та недискримінаційної освіти у контексті реалізації Цілей сталого 
розвитку до 2030 року, затверджених Генеральною Асамблеєю ООН, 
Декларації Цілей розвитку тисячоліття, міжнародних стандартів якості життя та 
освіти, чинних нормативно-правових документів України (стаття 24 
Конституції України, закони України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні», Національна доктрина розвитку освіти 
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України у ХХІ столітті, Концепція Нової української школи, Національна 
стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегія 
упровадження ґендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: 
ґендерний вимір – 2030»). 

Система шкільної освіти відіграє головну роль у підготовці молоді до 
розуміння і усвідомлення цінності прав людини та відстоювання її прав, 
формування демократичного світобачення нової української генерації 
відповідно до керівних принципів мирного співіснування у вільному 
суспільстві людей різних рас, релігій і культур (Всесвітня програма ООН з 
освіти в галузі прав людини, Хартія Ради Європи про виховання демократичної 
громадянськості й освіту в галузі прав людини). 

Основний текст.  
Метою національної освіти проголошено пріоритет особистісної орієнтації 

на розвиток дитини як суб’єкта власного життя, компетентної, креативної, 
моральної, самодостатньої особистості. У контексті Концепції Нової 
української школи та із врахуванням європейського вектору освітніх реформ це 
передбачає пошук ефективних шляхів створення гуманістичного, еґалітарно-
освітнього, безпечного та дружнього до дітей і молоді середовища на 
принципах дитиноцентризму, компетентнісного особистісно-орієнтованого та 
суб’єктно-діяльнісного підходів, в умовах функціонування якого 
забезпечується повноцінний розвиток особистості, «майбутня життєва 
траєкторія людини» [5]. 

Реалізація інтеграції вищеозначених підходів з підходом, заснованим на 
правах людини, у зміст навчально-виховної роботи освітніх закладів на засадах 
гуманістичної національної педагогічної спадщини (В. Сухомлинський, 
А. Макаренко, С. Русова та ін.) є соціально-психологічною детермінантою 
становлення еґалітарної особистості, розширення культуротворчого 
ментального простору всіх учасників освітнього простору на засадах 
демократичних цінностей – свободи, поваги до прав людини, гідності, 
справедливості, толерантності, щоб «жити разом у рівності та гідності» («Біла 
книга Ради Європи з міжкультурного діалогу»). Тому відродження 
ментальності, прогресивних етнотрадицій і впровадження інноваційних 
технологій як важливих чинників національного розуміння буття та 
еґалітарного життєздійснення підростаючого покоління, із забезпеченням 
рівного доступу до соціально-економічних і культурно-освітніх ресурсів постає 
гостро затребуваною проблемою сьогодення. 

Формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі у 
контексті людиноцентричної парадигми включає підготовку, підвищення 
кваліфікації та підтримку освітян в галузі прав людини, підвищення 
педагогічної компетентності з питань рівності, гідності та поваги до прав 
людини, має наскрізний характер, є системотвірною складовою гуманізації 
освітнього простору сучасної національної школи задля прогностики 
вирівнювання можливостей самореалізації молодого покоління. 

Мета статті – розкрити зміст, методологічні засади та методи програми 
освітнього курсу «Формування простору поваги прав людини в освітньому 
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середовищі». Метою освітньої програми є формування простору поваги прав 
людини в освітньому середовищі України через просвіту педагогів. 

Завдання освітнього курсу: підготовка, підвищення кваліфікації та 
підтримка освітян в галузі прав людини; підвищення обізнаності педагогів про 
права людини відповідно до керівних принципів освіти в галузі прав людини, 
міжнародних та національних стандартів якості освіти; набуття вчителями 
компетентностей з планування освітньої політики і програм у галузі прав 
людини у формальній та неформальній освіті, формування важливих 
професійних якостей (гуманність, толерантність, емпатійність, креативність, 
мобільність); пошук ефективних механізмів соціального партнерства «школа – 
родина – громада»; забезпечення атмосфери поваги до прав людини у всіх 
учасників освітнього процесу; розробка інформаційного порталу віртуального 
Музею толерантності. 

Методологічні основи програми: гуманізація та демократизація виховання; 
єдність національного та загальнолюдського; безперервність і наступність 
виховання; диференціація та індивідуалізація; компетентнісний, особистісно-
еґалітарний, суб’єктно-діяльнісний та мультикультуральний підходи; 
гармонізація родинного і суспільного виховання. 

Форми і методи роботи: інтерактивні форми навчання, тренінгові вправи, 
всеобуч, порадник, кейс-урок, цикл Колба, дебрифінг, «Світове кафе»; 
засідання круглого столу, кіно-, відеолекторії; моделюючі, дидактичні, ділові, 
рольові ігри та практикуми; онлайн-навчання та соцмережі.  

Освітня програма включає 3 модулі: Вступ до прав людини. Розуміння 
прав людини. Впровадження інтерактивних антибулінгових та 
антидискримінаційних практик виховання прав людини. Заклад освіти – 
територія прав людини. Забезпечення та захист прав в освітньому середовищі. 

Очікувані результати: сприяння найповнішій реалізації права на 
отримання якісної освіти, рівного доступу всіх учасників освітнього процесу до 
освіти в галузі прав людини; популяризація знань про цінність прав людини як 
ключової життєвої компетентності; підвищення грамотності з прав людини в 
усіх учасників освітнього процесу «ДЗО–ЗСО–ПТО–ЗПО–ЗВО» тощо. 

Заключення і висновки.  
Забезпечення зміцнення поваги до прав і основоположних свобод людини 

через систему освіти є важливим чинником гуманітарної складової безпеки 
суспільного життя та реалізації національного механізму державної освітньої 
політики рівності.  

Основна ідея полягає в тому, щоб розробити технології формування і 
корегування системи морально-правових цінностей педагога шляхом 
запровадження академічної доброчесності педагога через навчання у 
профільному виші до професійного зростання у педагогічній майстерності. 
Етично-правові практики, й академічна доброчесність не залишаються сьогодні 
поза увагою – вони протікають під пильною увагою спеціалістів 
соціогуманітарної сфери та за їхньої безпосередньої участі, оскільки 
конструктивістська настанова набуває все більшої прихильності з боку 
фахівців, експертів і громадськості. Цілеспрямоване корегування існуючих 
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цінностей, конструювання норм і цінностей, бажаних для морально-правової 
практики, відбувається на основі глибокого вивчення наявних процесів та 
прогнозування подальшого їх розгортання. Створення моделей 
функціонального етично-правового забезпечення педагогічної сфери, як і її 
управлінське регулювання, стоять на порядку денному фахівців з педагогічної 
етики. 
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Анотація. Розкрито сутність фізичної активності та процесів відновлення після 

COVID-19 в період надзвичайної ситуації. У більшості закладів вищої освіти (ЗВО) 
студенти не володіють необхідними для навчання і життя методами і навичками 
самоорганізації.  

Також враховуються деякі фізичні обмеження, які пов'язані з дистанційним 
навчанням, наведено поради щодо включення рухової активності у повсякденні заняття. 
Вирішення поставленого завдання потребує розроблення та впровадження нових шляхів 
успішної адаптації до змінених соціальних умов і нової діяльності. 

Фізично активний контингент з хорошим імунітетом рідше хворіє і легше переносить 
захворювання COVID-19. Регулярна щоденна фізична активність і помірні навантаження (в 
домашніх умовах з урахуванням відсутності спеціального обладнання і обмеженого 
простору), спряють зміцненню імунітету, зниженню випадків інфекційно-запальних 
процесів і допоможуть зберегти спокій і захистити ваше здоров'я. 

Реабілітація передбачає багатогранний вплив на різних рівнях, тобто, це лікувальна 
фізична культура (ЛФК), дихальна гімнастика, масаж, нутрітивна підтримка, 
психотерапія, фізіотерапія, правильне харчування. 

Ключові слова: фізична активність, реабілітація, фізичні вправи, коронавірус, 
дихальна гімнастика, лікувальна фізкультура. 

Abstract. The essence of physical activity and recovery processes after COVID-19 during an 
emergency is disclosed. In most higher educational institutions (HEIs), students do not have the 
methods and skills of self-organization necessary for learning and life. 

It also takes into account some of the physical limitations associated with distance learning, 
provides advice on the inclusion of physical activity in the daily life of the lesson. Solving this 
problem requires the development and implementation of new ways of successful adaptation to 
changed social conditions and new activities. 

The physically active contingent with good immunity is less likely and easier to tolerate 
COVID-19 diseases. Regular daily physical activity and moderate exercise (at home, taking into 
account the lack of special equipment and limited space), the direction of strengthening the immune 
system, reducing the incidence of infectious and inflammatory processes and will help keep calm 
and protect your health. Rehabilitation provides for a multifaceted influence at different levels, that 
is, it is physical therapy (exercise therapy), breathing exercises, massage, nutritional support, 
psychotherapy, physiotherapy, proper nutrition.  
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Keywords: physical activity, rehabilitation, physical exercise, coronavirus, breathing 
exercises, physiotherapy exercises. 

Вступ.  
Як зміцнити організм та відновлюватися після коронавірусу? Які фізичні 

вправи можна виконувати? Ці питання поставила перед людьми захворювання 
COVID-19. 

З огляду на те, що через пандемію коронавірусу студенти більшу частину 
часу проводять удома, низький рівень фізичної активності негативно впливає 
на здоров'я і якість життя [1]. Дистанційне навчання у вузі дозволяє студенту 
самому встановлювати режим життя і діяльності.   

У період пандемії COVID-19 всесвітня організація охорони здоров'я 
провела дослідження і порекомендувала звернути увагу на рівень фізичної 
активності громадян [3]. Фізичні вправи в цьому випадку збільшують рівень 
захисних антитіл і лейкоцитів, уповільнюють викид кортизолу та адреналіну, 
захищаючи організм від бактеріальних і вірусних захворювань що дозволяє 
організму ефективніше боротися з інфекцією.  Крім того, під час тренувань 
температура тіла підвищується, сприяючи запобіганню росту бактерій і 
знищення інфекції.  На імунну систему впливають регулярні фізичні вправи 
або, навпаки, їх відсутність [2]. 

Дотримуватися цих рекомендацій можливо в домашніх умовах з 
урахуванням відсутності спеціального обладнання і обмеженого простору в 
межах 150-300 хв. щотижневої аеробної активності, 60 хв. в день. 

Американські вчені прийшли до висновку, що ті, хто регулярно мав 
фізичні навантаження, легше перенесли захворювання через зараження 
коронавірусом [6].  Регулярні фізичні навантаження, спрямовані на зміцнення 
серцево-судинної системи, знижують ризик розвитку ураження легень. 

Матеріал базується на медичній реабілітації пацієнтів, рекомендаціях 
фахівцями ВООЗ, аналізі звітів клінік, що займаються реабілітацією пацієнтів з 
COVID-19, на результатах опитування та досліджень, особистому досвіді. 

Основний текст.  
Мета дослідження: запропонувати студентам необхідні знання фізичної 

активності, для поліпшення імунної системи, і принести максимум користі 
організму в період пандемії COVID-19; запропонувати кожному, хто перехворів 
на вірусну інфекцію чи пневмонію, дотримуватися фізичної активності, 
займатися лікувальною фізкультурою і дихальною гімнастикою для реабілітації 
та відновлення; підвищити серед студентів мотивацію до предмету «Фізичне 
виховання». 

«Важливі кожні рухи, особливо зараз, коли ми живемо в умовах обмежень, 
пов'язаних з пандемією COVID-19.  Ми всі повинні кожен день рухатися, 
безпечно і творчо», – гендиректор ВООЗ Т.А. Гебрейесус. 

Із переходом під час спалаху COVID-19 на дистанційне навчання, студенти 
випали зі звичного життєвого і освітнього процесу. Відведення певного часу на 
фізично активну діяльність допомагає забезпечити необхідну щоденну потребу. 
Суворо дотримуйтеся його, і це допоможе організувати повсякденну діяльність 
і звикнути до нового режиму роботи, навчання і життя в умовах обмежень.   
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Студентам пропонована конкретна модель активного навчання вдома під 
час призупинення навчального процесу, що складається з планування 
збалансованих режимів навчальної діяльності й активного способу життя. 

Щоб отримати свою норму фізичної активності, можна виконати ці прості, 
але ефективні рекомендації і вправи в умовах домашнього карантину: 1. 
Короткі активні перерви протягом дня.  (Фізичні вправи). 2. Використання 
онлайн-ресурсів, що пропонують фізичні вправи. 3. Біг. Ходьба. Прогулянки.    
4. Стояче положення. (Не більше 30 хвилин в сидячому положенні й положенні 
лежачи). 5. Розслаблення та медитація допоможе зберігати спокій.                     
6. Необхідність правильного харчування і вживання кількості води. 

Здоровий спосіб життя – найефективніший засіб відновлення організму. 
Здоровий організм менш чутливий до будь-яких захворювань, та легше 
бореться з інфекцією і швидше відновлюється. Фізичні вправи є важливою 
частиною відновлення здоров'я після важкого захворювання, викликаного 
COVID-19, та допоможуть поліпшити фізичну форму, зменшити симптоми 
задишки,  збільшити м'язову силу,  поліпшити координацію рухів,  зменшити 
стрес і поліпшити настрій,  підвищити почуття впевненості в собі. Оздоровчі 
вправи рекомендовано робити протягом 20-30 хвилин протягом тижня.  

Тим, хто одужав від COVID-19, рекомендовано дихальну гімнастику (О. 
Стрельникової,  за методом Бутейка, дихання з йоги) не рідше 2-3 разів на день 
по 10 хвилин, щоб допомогти легеням відновитися.  При поганому самопочутті 
дихальні й прості фізичні вправи можна виконувати в ліжку, лежачи, але на 
стан легенів добре позначаються. Обмежуватися тільки дихальними вправами 
не варто, треба обов'язково додавати фізичне навантаження, і призначати 
спеціальне лікувальне харчування і помірність в їжі. 

Висновок 
Наведено поради щодо включення рухової фізичної активності до 

змінених соціальних умов у повсякденні заняття. Рекомендації з фізичної 
активності збільшать рівень захисних функцій організму і дозволять 
ефективніше боротися з інфекцією під час дистанційного навчання. 

Були проаналізовані результати опитування та досліджень після одужання 
від коронавірусу, та рекомендована комплексна респіраторна реабілітація, яка 
передбачає багатогранний вплив на різних рівнях, тобто, це лікувальна фізична 
культура, дихальна гімнастика, масаж, психотерапія, фізіотерапія, правильне 
харчування. 

Рекомендовані фізичні вправи є важливою частиною відновлення здоров'я 
після COVID-19.  Вони можуть допомогти поліпшити фізичну форму, м'язову 
силу, відчуття рівноваги та координацію рухів, настрій і мислення;  зменшити 
симптоми задишки і стрес;  підвищити почуття впевненості в собі й рівень 
внутрішньої енергії. 
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Анотація. В досліджені проаналізовано основні психологічні аспекти публічного 
виступу. Наведено головні психологічні аспекти, які використовуються в публічному 
виступі. Було надано основні рекомендації щодо успішного публічного виступу. Для побудови 
вдалого публічного виступу варто слідувати практичним прийомам, які є важливими 
засобами в промовах. 

Ключові слова: публічний виступ, оратор, спілкування, ораторська майстерність.  
Abstract. The article analyses the main psychological aspects of the public speech. To make 

effective speeches before an audience, some key recommendations and practical techniques have 
been suggested. 

Key words: public speech, public speaker, communication, oratory. 
Вступ. 
Ефективність спілкування в будь-якій сфері людської діяльності 

однозначно залежить від ораторської майстерності учасників комунікації. 
Проте, погана підготовка до виступу, відсутність психологічної налаштованості 
ставлять під загрозу успішний виступ, який, підкреслює імідж як особистості, 
так і певної організації, від імені якої особо здійснює виступ. Усе означене 
доводить актуальність указаної проблематики. 

Основний текст. 
Публічний виступ – це  монологічне, усне висловлювання з метою 

здійснення впливу на аудиторію [2].   
Психологія публічного виступу побудована таким чином, що від структури 

готового тексту, вживання фраз, які закликають до дії, залежить кінцевий 
результат виступу. На важливій інформації слід наголошувати тільки спочатку і 
в кінці промови. Така специфіка побудови необхідна для успішного і 
ефективного донесення матеріалу, тому що увага публіки в ці періоди є 
максимальною. Культура публічного мовлення, що дотримується при будь-
яких умовах, вважається необхідним елементом публічного виступу [1].  

Існують деякі психологічні особливості публічного виступу. Вони 
полягають в спілкуванні між оратором і аудиторією, випливають з діалогу між 
ними. В ораторській діяльності використовуються різні прийоми впливу і 
засоби: міміка, жести, інтонація. Важливу роль відіграє культура публічних 
промов і дотримання правил етики.  Психологічні аспекти публічного мовлення 
становлять основу професіоналізму. Знання основних принципів та правил 
ораторського мистецтва впливають на комунікативну майстерність фахівця в 
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будь-якій галузі. 
Оратор повинен мати добре поставлений голос, від цього залежить успіх 

передачі змісту, спрямованого до слухачів. Мова має бути збалансованою за 
темпом. Варто говорити коротко і висловлюватися точніше. Чим конкретніша 
мова, тим яскравіші зорові уявлення [3].  

Соціальні психологи вивчають вплив переконання, спостерігаючи дію 
різних факторів в спрощених, легко контрольованих експериментальних 
умовах. Існує два способи переконання: прямий і непрямий.  

Прямий спосіб переконання – переконання, що має місце, коли 
зацікавлена аудиторія зосереджує всю увагу на сприятливих аргументах.  

Непрямий спосіб переконання – це переконання, що має місце в тому 
випадку, коли на людей впливають випадкові чинники, і коли не потрібно 
апелювати до розуму, свідомості [1].  

Висновки.  
Для вдалого публічного виступу слід дотримуватися багатьох 

психологічних аспектів та особливостей спілкування з аудиторією. До 
психологічних аспектів успішного виступу можна віднести лаконічність, 
точність та чіткість мовлення, утримування вербального та невербального 
контакту. З головних особливостей спілкування було розглянуто прямий та 
непрямий способи переконання. Використання способів переконання залежить 
від ситуації та мети публічного виступу.  
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Анотація. У роботі висвітлено актуальну проблему креативності робітників як 

необхідної професійної навички. Проаналізовано дослідження, які вказують на наявність 
гендерних стереотипів в оцінці креативності працівників: чоловіки сприймаються більш 
креативними, аніж жінки, навіть з однаковими результатами роботи. Перспективи 
подальших досліджень пов’язані з пошуком можливих способів корекції гендерних 
упереджень щодо креативності. 

Ключові слова: креативність, гендерні упередження, оцінка креативності, професійні 
навички, інноваційність, професійне благополуччя, професійна діяльність, гендер, кар'єра.  

Abstract. The paper highlights the current problem of creativity of employees as a necessary 
professional skill. Studies that indicate the presence of gender stereotypes in the assessment of 
employee creativity are analyzed: men are perceived as more creative than women, even with the 
same results. Prospects for further research are related to the search for possible. Prospects for 
further research are to find possible ways to correct gender biases about creativity. 

Key words: creativity, gender bias, assessment of creativity, professional skills, innovation, 
professional well-being, professional activity, gender, career. 

Вступ. Останні роки в списках найзатребуваніших професійних навичок 
працівників креативність займає одне з провідних місць. Організаціям потрібні 
працівники, які можуть генерувати оригінальні ідеї та рішення щодо розвитку 
бізнесу та креативно підходити до вирішення проблем. 

Нещодавнє Global Innovation Survey [3], проведене компанією McKinsey, 
показало, що, на думку керівників компаній, креативність та інновації мають 
вирішальне значення для розвитку організацій. Тим не менше, хоч 84 % 
керівників і погоджуються з важливістю інновацій, лише 6 % задоволені 
результатами креативної діяльності в їхній компанії. 

З огляду на це, професійний розвиток та просування кар’єрними сходами 
обумовлюється тим, наскільки креативним сприймається працівник 
менеджментом компанії. Проте, гендерні упередження щодо креативності 
чоловіків та жінок суттєво впливають на оцінку креативності та, як наслідок, 
сприяють гендерній нерівності. 

Основний текст. У ході досліджень, проведених американськими 
вченими, було виявлено, що схильність до креативного мислення, як правило, 
асоціюється з впевненістю у собі, авантюризмом, незалежністю, сміливістю — 
рисами, які зазвичай приписують чоловікам. Таким чином, чоловіки часто 
сприймаються більш креативними, ніж жінки [1]. 
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Результати іншого масштабного дослідження, які опубліковані у журналі 
Psychological Science [2], свідчать, що праця та досягнення чоловіків, як 
правило, оцінюються як більш творчі, ніж подібні роботи та досягнення жінок. 
Д. Проудфоот, А. Кай та К. Ковал у ході двох експериментів виявили, що 
креативність більше асоціюється зі стереотипно чоловічими характеристиками 
(сміливість, впевненість у собі та ін.), ніж зі стереотипно жіночими 
характеристиками (кооперативність, підтримка, чутливість та ін.). Більше того, 
чоловікові приписується більше креативності, ніж жінці, навіть коли вони 
створюють однакові речі. 

Аналізуючи архівні дані, науковці виявили, що жінки-керівники 
стереотипно сприймаються як менш креативні та інноваційні, ніж їхні колеги-
чоловіки. Також було виявлено, що більш маскулінна поведінка чоловіків 
посилює сприймання їхньої креативності, тоді як ідентична поведінка жінок — 
ні. 

Аналіз результатів проведених досліджень свідчить про те, що гендерна 
упередженість впливає на судження про креативність працівників. Такий стан 
речей погіршує психологічний стан працівників. Жінки почувають себе менш 
реалізованими і не усвідомлюють свою професійну компетентність та 
авторитет. Це впливає не лише на професійне благополуччя працівників, але й 
може спричиняти негативні економічні наслідки для організацій. 

Висновки. Були проаналізовані дослідження гендерних упереджень у 
спринятті креативності працівників та їх вплив на професійне благополуччя. 
Виявлено, що досягнення чоловіків сприймаються більш творчими, аніж 
аналогічні результати роботи жінок. Це пов’язано із тим, що креативність  
асоціююється з маскулінними рисами: сміливість, незалежність, впевненість у 
собі та ін. Таким чином, на нашу думку, актуальними є дослідження не лише 
проблеми гендерних упереджень в Україні, а й розробка можливих способів їх 
корекції. 
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Анотація. У статті зазначено актуальність проблеми формування екоментального 

освітнього середовища в Україні в контексті людиноцентричної парадигми та реалізації 
Концепції Нової української школи. Представлено зміст, методологічні засади, 
інтерактивні форми та методи програми інтегрованого освітнього курсу для педагогів 
«Інтерактив з елементами психогеографії в освітньому процесі Нової української школи». 

Ключові слова: екоментальне освітнє середовище, психогеографія, інвайронментальна 
психологія, гуманістична педагогіка, екологічна свідомість, інноваційні інтерактивні 
технології, навчальна програма, просвіта педагогів. 

Abstract. The article deals with the topicality of the problem of forming an ecomental 
educational environment in Ukraine in the context of the human-centered paradigm and the 
implementation of the Concept of the New Ukrainian School. The content, methodological 
principles, interactive forms and methods of the program of the integrated educational course for 
teachers "Interactive with elements of psychogeography in the educational process of the New 
Ukrainian School" are presented. 

Key words: ecomental educational environment, psychogeography, environmental 
psychology, humanistic pedagogy, ecological consciousness, innovative interactive technologies, 
curriculum, teacher education.  

Вступ.  
Гуманізація освітньо-виховного простору сучасної української школи в 

умовах євроінтеграції та глобальних суспільних змін передбачає формування  
екосвідомості зростаючої особистості у системогенезі освітньо-професійної 
підготовки педагогів та громадянської позиції молодого покоління. Згідно 
міжнародних стандартів якості життя та освіти пріоритетним завданням 
реформування національної освіти, реалізації Концепції нової української 

https://orcid.org/0000-0002-7042-8956
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школи постає створення екоментального середовища як еґалітарно-освітнього, 
дружнього та безпечного до дітей та молоді [1]. Як наголошує президент 
Національної академії педагогічних наук України В. Кремень, «На принципах 
інноваційності і дитиноцентризму має будуватися вся освітня діяльність, вся 
система відносин у суспільстві, ставлення дорослих до дітей» [2, c. 93]. Мова йде 
про визнання самоцінності дитинства, особистісно орієнтоване навчання і 
виховання, реалізацію культуротворчої функції в новій, розвивально-освітній 
парадигмі, що і визначає  формування екоментального середовища для дітей та 
молоді на принципах гуманізму, дитиноцентризму, еґалітаризму, партнерства, 
рівноцінності та паритетності статей, активності особистості та її суб’єктності, 
в умовах функціонування яких забезпечується повноцінний розвиток 
особистості, незалежно від її статі, віку, дієздатності, раси, культури, 
віросповідання, етнічності, соціального статусу, місця проживання тощо.  

Основний текст.  
Дослідження сучасного стану антропологічної проблеми «людина – 

природа – суспільство», розгляд концепцій взаємодії чинників навколишнього 
середовища та людської діяльності у суспільстві, взаємовплив геосистеми і 
психосистеми людини, психологічний аналіз різноманітних аспектів організації 
життєвого та особистісного простору: символічних, комунікативних, 
міфологічних, візуальних, подієвих є соціально затребуваною проблемою 
сьогодення. Роман Кісь, розглядаючи соціокультурний простір у контексті 
взаємодії глобального та локального як глокалізацію (зустрічний рух 
смислоформ, знакових систем та способів комунікування), підкреслює: «Без 
повсякчасної живої інтерпретації та реінтерпретації не буває спадкоємности 
культурних традицій, розривається дійсна континуальність культури, 
деградують і розпадаються співвідповідні дискурси, знецінюються та 
вивітрюються соціокультурні смисли…» [3, с.7-8]. 

У контексті означеного вище, розглянемо особливості створення 
освітнього середовища з елементами психогеографії. Психогеографія 
характеризується як система точних законів та специфічних ефектів свідомо чи 
несвідомо організованого географічного середовища, та його впливу на емоції 
та поведінку індивідів. Науковою основою психогеографії є інвайронментальна 
психологія (психологія оточуючого середовища), що досліджує поведінку 
людини залежно від навколишнього середовища. Це «життєвий простір» 
(К.Левін), «вплив організації простору» ( М.Черноушек), поведінкова 
психологія (Д.Ватсон, Б.Скіннер, Е.Торндайк), «вплив середовища на емоції, 
думки та поведінку людини»( Г.Сельє), «карта території – самостійний вибір 
людиною дружнього природнього середовища»(Ф. Перлз, В.Сатір). 

На нашу думку, розгляд психогеографії у взаємозв’язку з етноекологією, 
гуманістичною антропологією, гуманітарною географією дає можливість 
системно і комплексно підготувати вмотивованого вчителя як соціального 
фасилітатора, наставника, коуча, партнера учнівської молоді до створення 
етнопсихокультурного ландшафту у освітньому закладі як необхідної життєвої 
реальності для відкритого особистісного простору кожної дитини, для розвитку 
її «майбутньої життєвої траєкторії» (В.Г.Кремень) [4].  



 Innovation around us ‘2021                                                                                                                          BG7 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   74 

Мета статті – розкрити зміст, методологічні засади та методи програми 
інтегрованого освітнього курсу для вчителів «Інтерактив з елементами 
психогеографії в освітньому процесі Нової української школи».  

Метою курсу є розкриття взаємозв’язку між психологічними та 
географічними чинниками та їх вплив на екосвідомість та поведінку зростаючої 
особистості в контексті гуманістичної географії, зокрема понять «культурний 
ландшафт», «психогеографія простору», «географічний образ», «поетика 
простору», «регіональна ідентичність та самосвідомість», «ментально-
географічні зображення», «імідж-образ» країни, міста, класу» тощо.  

Завдання курсу: ознайомити із соціально-психогеографічними основами 
ефективної взаємодії педагога з багатовекторністю (варіативністю) освітнього 
середовища, дружнього та безпечного до дитини; обґрунтувати соціально-
педагогічні механізми впливу на екологічну свідомість учнівської молоді з метою 
формування  у неї екопсихогеографічних компетентностей як життєвих ключових 
компетентностей та навичок гідної, впевненої поведінки;    визначити принципи, зміст 
і методи психолого-педагогічного супроводу екологічної соціалізації дітей та юнацтва 
у мікро-, мезо- та макросоціумі; поглибити чутливість вчителя до виховання 
екологічної культури учнівства; розробка комплексних тренінгових вправ шляхом 
впровадження превентивних антибулінгових та антидискримінаційних практик;  
пошук ефективних механізмів соціального партнерства «школа – сім’я – громада»;  
підвищення екопсихогеографічної грамотності у суб’єктів соціокультурної взаємодії 
«людина-природа-суспільство». Програма курсу складається з 5 змістових 
модулів: Освітнє середовище з елементами психогеографії. Візуалізація 
екосвітогляду через ментальні (психогеографічні) карти. Формування образу-
іміджу через географічні об'єкти, явища, процеси. Географічний брендинг. 
Екопсихологія навчального кабінету географії.  

Географічна освіта характеризується низкою особливостей і перспектив 
для розвитку і впровадження психогеографічного простору, із врахуванням 
особливостей і потреб особистості шляхом впровадження інноваційних рішень 
(інтерактивних методик, мультимедійного та інтерактивного забезпечення), 
розділення зон для навчання та відпочинку, зручне, мобільне розташування 
меблів тощо. Обладнання-простір, де для кожної дитини є місце для 
самовираження, творчості та навчання. Кімнати (зони) для гри, 
експериментування, навчання та відпочинку. Яскраві, приємні кольори, 
безпечні матеріали, зручні форми, мобільність та ергомічність – це чинники 
створення безпечного та дружнього до дитини середовища. 

Заключення і висновки. 
Поліпшення якості географічної освіти – необхідна умова формування 

інноваційного суспільства та підвищення конкурентоспроможності нашої 
держави. Створення психогеоосвітнього середовища як детермінанти 
розширення культуротворчого ментального простору тріади «учні-батьки-
педагоги» сприятиме мотивації учнівської молоді до пізнавальної діяльності, 
формуванню її життєвих компетентностей та підвищенню педагогічної 
майстерності вчителів-практиків. 

Побудова освітнього середовища з елементами психогеографії  на засадах 
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«педагогіки партнерства» та гуманістичної «екоматриці» національної 
спадщини, інтеграції компетентнісного, особистісно орієнтованого та 
геоекологічного підходів сприятиме набуттю учнівською молоддю. 
екологічних, комунікативних, соціальних компетентностей як провідних 
детермінант її успішного життєздійснення, сприятиме формуванню екоментальної 
культури та еґалітарного світогляду дітей та молоді. 
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Анотація. В роботі розглядаються процесуальні особливості оцінки доказів 

господарськими судами при постановленні судового рішення. Наведені приклади 
неможливості проведення переоцінки доказів вищим спеціалізованим судом. Автором 
проаналізована судова практика касаційного суду при ухваленні судового рішення при 
касаційному розгляді 

Ключові слова: оцінка, докази, оцінка доказів, господарський суд, господарський спір 
Abstract. The article considers the procedural features of the evaluation of evidence by 

commercial courts in reaching a court decision. Examples of the impossibility of reassessing 
evidence by a higher specialized court are given. The author analyzes the case law of the Court of 
Cassation in making a court decision in cassation 

Key words: assessment, evidence, evaluation of evidence, commercial court, commercial 
dispute 

Вступ.  
Завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та 

своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської 
діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського 
суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави (частина 1 
статті 2) [1]. 

При ухваленні судового рішення суд оцінює докази, тобто встановлює 
фактичні обставини, які мають значення для правильного вирішення справи. 

Основний текст.  
Процес установлення об’єктивної істини у справі включає в себе 

правильне визначення предмета доказування, ретельну перевірку за допомогою 
доказів наявності чи відсутності кожного з такого роду фактів, оцінку 
досліджених доказів і установлених обставин з неодмінним з’ясуванням 
правової суті установлених судом обставин справи. Оцінка доказів - 
це розумова діяльність суб’єктів доказування з визначення належності, 
допустимості доказів, їх достовірності, достатності і взаємного зв’язку, яка 
здійснюється на підставі законів логіки в умовах, установлених правовими 
нормами. Метою оцінки доказів є достовірне пізнання фактичної сторони 
справи. Змістове навантаження принципу оцінки відповідно до внутрішніх 
переконань судді полягає в тому, що суддя самостійно вирішує питання щодо 
достовірності доказів, достатності їх для ухвалення рішення, істинності 
відомостей, які містяться в доказах. 

Внутрішнє переконання - це ставлення суду до обставин справи, що 
ґрунтується на доказах. 
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Підтвердженням принципу оцінки судом доказів лише відповідно до його 
внутрішніх переконань є приписи Господарського процесуального кодексу 
України, згідно з якими постанова господарського суду касаційної інстанції про 
скасування рішення суду першої інстанції чи постанови апеляційної інстанції 
не може містити приписів про достовірність чи недостовірність того чи іншого 
доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Повнота оцінки доказів 
означає, що суд зобов’язаний дослідити й оцінити всі зібрані у справі докази, 
які є допустимими. Всебічність означає оцінку доказів з урахуванням доводів 
усіх осіб, які беруть участь у справі. Об’єктивність оцінки доказів означає 
незацікавленість суду в результаті вирішення справи, відсутність 
упередженості суду при оцінці доказів. Відповідно до частини першої статті 4 7 
Господарського процесуального кодексу України судове рішення приймається 
суддею за результатами обговорення усіх обставин справи. 

Принцип, згідно з яким ніякі докази не мають для суду наперед 
установленої сили і кожен доказ підлягає оцінці господарським судом разом з 
іншими доказами, означає, що: ні в законі, ні підзаконних актах не повинно 
міститися вказівок, які заздалегідь установлюють доказову силу і значення 
доказу; ніякі органи чи посадові особи не мають права давати суду вказівок 
щодо доказової сили і значення того чи іншого доказу; докази повинні 
оцінюватися за їх властивостями; не можна вважати, що певний вид доказів має 
переваги, та без належної оцінки і врахування всіх доказів обґрунтовувати ним 
рішення [2]. 

Відповідно до частин першої, другої статті 300 Господарського 
процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові 
рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та 
на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність 
застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і 
процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або 
вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або 
постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи 
іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до 
розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. 

Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час 
розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є 
обов’язковою підставою для скасування рішення, або неправильне 
застосування норм матеріального права (частина четверта статті 300 
зазначеного Кодексу). 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 308 Господарського 
процесуального кодексу України суд касаційної інстанції за результатами 
розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та 
апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або 
частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для 
продовження розгляду. 

За змістом статті 310 Господарського процесуального кодексу України 
підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий 
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розгляд є порушення норм процесуального права, що унеможливило 
встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного 
вирішення справи, в тому числі якщо суд не дослідив зібрані у справі 
докази. При цьому справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної 
інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим 
судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції 
[3]. 

Отже, касаційний суд при розгляді в порядку касаційного оскарження 
господарської справи не може проводити переоцінку доказів, він має дослідити 
справу на предмет дотримання процесуального та правильного застосування 
норм матеріального права, а у випадку встановлення порушень при оцінці 
доказів – скасувати судове рішення з направленням справи на повторний 
розгляд до суду, який допустив порушення. 

Висновки. 
В статті були розкрите поняття «оцінки доказів» та наведено поняття 

«переоцінки доказів». Визначено, що оцінка доказів - це розумова 
діяльність суб’єктів доказування з визначення належності, допустимості 
доказів, їх достовірності, достатності і взаємного зв’язку, яка здійснюється на 
підставі законів логіки в умовах, установлених правовими нормами. Метою 
оцінки доказів є достовірне пізнання фактичної сторони справи, що не варто 
процедура здійснення судового контролю за виконанням судових рішень.  

Констатовано, що касаційний суд при розгляді в порядку касаційного 
оскарження господарської справи не може проводити переоцінку доказів, він 
має дослідити справу на предмет дотримання процесуального та правильного 
застосування норм матеріального права, а у випадку встановлення порушень 
при оцінці доказів – скасувати судове рішення з направленням справи на 
повторний розгляд до суду, який допустив порушення. 
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Аннотация. В работе рассматриваются актуальные вопросы конституционно-
правового регулирования специфики осуществления права на местного самоуправление в 
Российской Федерации в аспекте возможного конфликтного потенциала, заложенного в 
нормах действующей Конституции Российской Федерации, а также особенностей 
содержания поправок, внесенных в текст основного российского закона в 2020 году.  
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конституционные гарантии, конституционные поправки 2020 года, конституционное право 
на осуществление местного самоуправления, местный референдум,  конституционный 
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Annotation. The article deals with topical issues of constitutional and legal regulation of the 
specifics of the exercise of the right to local self-government in the Russian Federation in the aspect 
of the possible conflict potential laid down in the norms of the current Constitution of the Russian 
Federation, as well as the specifics of the content of the amendments made to the text of the basic 
Russian law in 2020.  
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constitutional amendments of 2020, constitutional right to exercise local self-government, local 
referendum, constitutional conflict 

Вступление. 
Конституционное право на осуществление местного самоуправления имеет 

сложноструктурированный комплексный характер, что обусловливает 
целесообразность постоянного исследования как его элементов, так и 
особенностей его реализации. При этом специфика его изначального 
закрепления в Конституции РФ 1993 года как вызывала, так и вызывает 
множество вопросов теоретического и практического характера, в частности, в 
конфликтологическом аспекте.  

Основной текст. 
Комплексное конституционное право личности на осуществление 

местного самоуправления в России включает в свою структуру ряд 
правомочий, являющихся составными его элементами и, как следствие, 
возможностями его реализации и гарантирования: 

1) права, при помощи осуществления которых российские гражданине и 
управомоченные иностранные лица могут участвовать в формировании органов 
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местного самоуправления, которые также можно обозначить как 
муниципальные избирательные права; 

2) права на участие в различных формах прямой (непосредственной) 
демократии, перечень которых на местном уровне существенно шире, чем на 
федеральном; 

3) правомочие, гарантирующие равные условия для доступа к должностям 
муниципальной службы; 

4) правомочия, направленные на обеспечение участия в отправлении 
правосудия при  помощи института мировых судей; 

5) право граждан на индивидуальные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления. 

Обеспечение реализации прав граждан на участие в формировании органов 
местного самоуправления выступает как проявление принципа 
самостоятельности местного населения в решении вопросов местного 
самоуправления.  

Гарантирование приоритета прямых выборов всех органов местного 
самоуправления придаст стимул развитию всей системы местного 
самоуправления и расширит объем правомочий по реализации  комплексного 
права на осуществление местного самоуправления.  

При этом на практике предпочтение отдается косвенному формированию 
ряда органов местного самоуправления, в частности, главы муниципального 
образования, который в большинстве случаев назначается представительным 
органом местного самоуправления.  

Положения статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003г. №131-ФЗ установили, что глава муниципального образования может 
избираться либо посредством прямых выборов, либо представительным 
органом муниципального образования, при этом категорично предусмотрев 
прямые выборы лишь в поселениях, где полномочия представительного органа 
муниципального образования реализуются сходами граждан. В иных случаях 
определение порядка избирания главы муниципального образования отдано на 
откуп субъектному законодателю, который в большинстве случаев сужает 
объем прямого участия населения в выборах органом местного 
самоуправления.  

Следовательно, с целью укрепления конституционных гарантий права на 
осуществление местного самоуправления представляется целесообразным 
закрепить избрание местных органов исключительно на прямых выборах  
населением. 

Иные правомочия по участию в осуществлении различных форм прямой 
(непосредственной) демократии на местном уровне также нуждаются в 
создании дополнительных  механизмов их реализации.  

Помимо муниципальных выборов, к формам непосредственной реализации 
права на осуществление местного самоуправления ФЗ № 131 относит местный 
референдум, голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
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самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования, сход граждан, 
осуществляющий полномочия представительного органа муниципального 
образования, сход граждан, правотворческую инициативу, территориальное 
общественное самоуправление, публичные слушания, общественные 
обсуждения, собрания граждан, конференция, опрос граждан. Как мы видим, 
законодатель предусмотрел достаточно широкий выбор форм осуществления 
населением права на участие в местном самоуправлении.  

Схожей формой участия населения в решении вопросом местного значения 
является опрос, проводимый в форме голосования жителей, который тем не 
менее не носит обязательный характер, а лишь предполагает обязанность 
органов публичной власти учитывать его итоги в своей деятельности.  

Публичные слушания выступают разновидностью коллективного участия 
в решении вопросов местного значения. В историческом аспекте определение 
теоретического понятия данного правового института изобилует множеством 
вариантов.  

Важный аспектом проявления права граждан Российской Федерации на 
осуществление местного самоуправления является его роль в формировании и 
развитии муниципально-правовой культуры, которая является неотъемлемой 
частью правовой культуры граждан России и всех лиц, постоянно и на 
законных основания проживающих на территории муниципального 
образования и обладающих правом реализации анализируемого нами 
комплексного конституционного права. При этом, ни для кого не секрет, что 
уровень муниципальной правовой культуры российского общества вызывает в 
настоящее время серьезные опасения. 

В современной юридической науке сложилось четкое понимание и 
видение места и роли правовой культуры в правовой системе общества. Наряду 
с правовым сознанием правовая культура занимает важное место в как в 
общетеоретическом, так и в конституционно-правовом дискурсе, выступая как 
важный и необходимый элемент конституционно-правовой действительности. 
Особая значимость конституционно-правовых отношений,  их восприятие в 
качестве базовых и основополагающих не могли не привести к исследованию 
конституционно-правовой культуры как самостоятельного вида правовой 
культуры.  

В свою очередь, особое трепетное отношение конституционного 
сообщества к системе местного самоуправления и ее понимание как 
самостоятельного и в пределах своих полномочий относительно обособленного 
уровня публичной власти не могло не сказаться на исследованиях в области 
муниципально-правовой культуры.   

Современное состояние местного самоуправления, которое многие 
исследователи обозначают как «плачевное», не отвечающее тем задачам, 
которые изначально возлагались на него, прежде всего, Конституцией РФ, 
определяется комплексом различных факторов. Однако представляется, что 
одной из наиболее серьезных преград, стоящих на пути развития местного 
самоуправления в России, является низкий уровень муниципально-правовой 
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культуры населения. 
Не случайно одним из признаков или даже, как отмечают некоторые 

исследователи, одной из предпосылок предельно низкого уровня правовой 
культуры является максимальное отдаление власти от населения, что мы, по 
сути, и наблюдаем в современной России. И если на уровне государственной 
власти такое отдаление, к сожалению, принято считать традиционным, то в 
случае с муниципальной (местной) властью такая ситуация свидетельствует о 
том, что сам по себе конституционно-правовой институт местного 
самоуправления своего главного предназначения не оправдывает.  

Соответственно при формировании государственной политики, 
направленной на развитие местного самоуправления, необходимо учитывать не 
только необходимость корректировки действующего российского 
законодательства, но и механизма реализации правовых норм, повышения 
уровня правовой культуры и осведомленности населения, совершенствования 
структур, способствующих взаимодействию государственной и местной власти 
с населением.  

Заключение и выводы. 
Проанализировав особенности правового регулирования и практики 

осуществления правомочий комплексного права граждан РФ на осуществление 
местного самоуправления, следует сделать вывод о бесспорном наличии 
проблем во всех сферах их реализации, что детерминирует и актуализирует 
теоретическое исследование с целью формирования путей дальнейшего 
реформирования российского законодательства. При этом 
конфликтологический аспект исследования данной проблематики необходимо 
всестороннее изучать с позиции формирования определенной методики 
предупреждения разнообразных проблемных моментов, в том числе и 
конфликтов, в различных сферах конституционно-правовых и муниципально-
правовых правоотношений. 

 
© Маркина Е.В. 
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Анотація. В роботі розглядається специфіка розвитку саморегулівних організацій на 

досвіді США, Великобританії та країн Європи.  
Ключові слова: саморегулівні організації оцінювачів, оцінювач. 
Abstract. The paper considers the specifics of the development of self-regulatory 

organizations within the context of experience of the United States, Great Britain and European 
countries. 

Key words: self-regulatory organizations of appraisers, appraiser. 
Вступ.  
Становлення та розвиток України як держави з ринковою економікою, 

інтегрованою у світовий ринок, неможливо уявити без створення і забезпечення 
ефективного механізму саморегулювання економічних інституцій. Серед таких 
інституцій важливу роль відіграють саморегулівні організації оцінювачів. 
Оскільки від їх діяльності залежить точність визначення вартості майна та 
майнових прав, що у свою чергу впливає на конкурентність як окремих 
національних підприємств, так і української економіки в цілому, її 
привабливість для міжнародних інвесторів, врахування ризиків та переваг для 
залучення коштів. На відміну від планової економіки, де визначення вартості 
майна здійснювалося на підставі «сухих» статистичних даних, які часто не 
враховували тенденції ринку, сучасний професійний оцінювач використовує 
значний арсенал методик для точного визначення ціни об’єкта оцінки. А тому 
саме на оцінювачі лежить важлива роль та відповідальність за оцінку майна. В 
ринкових умовах держава делегувала невластиві функції щодо створення умов 
та формування вимог до оцінювачів та їх діяльності. 

Саморегульовані організації (далі – СРО) з огляду на досвід розвинутих 
країн закордоном є квазіюридичними особами, що не мають за мету отримання 
прибутку, в яких об’єднуються суб’єкти певного виду підприємницької або 
професійної діяльності. В закордонних правових системах відомими є 
саморегулівні організації медиків, адвокатів, операторів цінних паперів, 
оцінювачів, виробників вина (Франція), рекламаторів, осіб, які здійснюють 
стандартизацію (Франція), а в Англії навіть були невдалі спроби створити СРО 
представників засобів масової інформації. 

Основний текст.  
Саморегулювання має досить тривалу історію. Так, у V столітті до н.е. в 

римському суспільстві існували професійні об’єднання ремісників, а за 
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законами XII таблиць допускалася свобода створення приватних колегій. У 
середньовічній Європі поширеними були гільдії купців і цехи ремісників, які 
також стали прообразами сучасних СРО [1, с. 51]. 

Але якщо виходити з сучасного розуміння СРО, то останні виникли саме в 
США учасниками яких стали учасники фондової біржі. Зокрема, 17 травня 1792 
року 24 Нью-йоркські брокери підписали так звану Платанову угоду 
(Buttonwood Agreement), метою якої стало встановлення мінімального розміру 
комісійних (1/4 від 1% ціни угоди) і про торгівлю один з одним [2]. 

Щодо США, то нині там діє традиційна подвійна система організації 
оціночної діяльності: на федеральному рівні та на рівні окремих штатів. 
Відповідно до закону «Про реформу фінансових інститутів» (Financial 
Institution Reform, Recovery and Enforcement Act), що був прийнятий Конгресом 
США в 1989 році, повноваження з регулювання оціночної діяльності на 
федеральному рівні передані некомерційному Фонду оцінки (The Appraisal 
Foundation). Одночасно з ним в структурі уряду США діє орган з нагляду за 
виконанням оціночного законодавства – Підкомітет з оцінки (Appraisal 
Subcommittee). Фонд оцінки є некомерційною, освітньою організацією, 
заснованою в 1987 році провідними професійними організаціями (Інститут 
оцінки, Американське товариство оцінювачів – ASA) для досягнення єдності й 
професіоналізму. Це здійснюється на основі роботи його двох незалежних 
органів – Ради зі стандартів оцінки та Ради з класифікації оцінювачів. Нині 
понад 50 організацій вступили до Фонду, – або в якості організацій-спонсорів, 
або в якості членів консультативних рад [3]. 

Фонд оцінки скеровується Опікунською Радою, яка виконує дві основні 
функції: забезпечує фінансову підтримку та призначає членів Ради зі стандартів 
оцінки і Ради з класифікації оцінювачів. Рада зі стандартів оцінки розробляє, 
інтерпретує і вносить поправки в Єдині стандарти професійної оціночної 
практики (USPAP), які є обов’язковими для застосування (сертифікованими і 
ліцензованими) оцінювачами-практиками на всій території США. Рада з 
класифікації оцінювачів встановлює мінімальний рівень освіти, досвіду й 
екзаменаційних вимог для оцінювачів нерухомості. Конгрес США зобов’язав 
Ради з класифікації оцінювачів встановлювати мінімальні кваліфікаційні 
вимоги, які використовують для сертифікації та ліцензування оцінювачів 
нерухомості. Крім того, Рада з класифікації оцінювачів прийняла єдині 
рекомендаційні вимоги для ліцензованих оцінювачів штатів [3]. 

На рівні штатів регулювання здійснюється на підставі місцевих 
законодавчих актів Комісіями з регулювання оцінювальної діяльності, на які 
покладені повноваження з ліцензування і сертифікації оцінювачів нерухомості 
[3]. 

Натомість, у Великобританії, яка хоч і належить до англо-американської 
системи права, але має ті ж тенденції розвитку правового регулювання СРО, що 
і в країнах континентальної Європи, регулювання діяльності у сфері оцінки 
здійснюється переважно у сфері нерухомості на основі делегування державою 
прав на управління оцінювальною діяльністю професійній організації – 
Королівському інституту фахівців з нерухомості (Royal Institution of Chartered 
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Surveyors – RICS), який був заснований в 1868 році. На сьогодні його членами є 
не лише оцінювачі нерухомості, але й агенти з продажу нерухомості, керуючі 
нерухомістю, будівельні інженери, а також фахівці інших професій, пов’язаних 
із землею і нерухомістю [3]. 

Натомість, у країнах континентальної Європи, хоч професія оцінювача і 
виникла на початку XX ст., але лише в 1977 році відбулося об’єднання 
оцінювачів Європи й створення Європейської групи оцінювачів основних 
фондів – TEGOVOFA, яка об’єднала 15 членів з Європейського співтовариства 
і 15 членів з інших країн Центральної та Східної Європи як асоційованих 
членів. Основні завдання цієї організації – визначення поняття «оцінювач 
основних фондів», визначення ринкової вартості, інших видів вартості, 
неринкових видів вартості, оцінки при різних умовах і, звичайно, сертифікація 
оцінювачів. Згодом TEGOVOFA була перетворена в TEGoVA, що орієнтована 
на роботу на ринку Європейського союзу [4, с. 181]. 

У 1981 році був створений Міжнародний комітет зі стандартів оцінки 
(IVSC) як всесвітня організація оцінювачів. Міжнародний комітет зі стандартів 
оцінки був заснований Королівським інститутом сертифікованих сюрвейєрів 
(RICS), Американським товариством оцінювачів (ASA), професійними 
організаціями з Австралії, Нової Зеландії, Малайзії, Індії, Канади. До цієї 
організації також приєдналася більшість членів TEGOVOFA. Основною метою 
Міжнародного комітету зі стандартів оцінки була взаємодія з Міжнародною 
асоціацією зі стандартів бухгалтерської звітності (IASC), створеної в 1975-1980 
рр. Завданням Міжнародного комітету зі стандартів оцінки фактично були 
гармонізація та врахування думки оцінювачів при складанні стандартів 
фінансової звітності. Основним завданням комітету є гармонізація професійних 
вимог до оцінювачів з боку різних міжнародних організацій [4, 181].  

Висновки.  
Можемо зробити висновок, що інститут оцінювальної діяльності та 

інститут СРО в європейських державах та США є досить розвиненою 
системою, що частково контролюється державою (США), функції атестації 
(сертифікації) та підвищення кваліфікації осіб, що здійснюють оцінку, а також 
вироблення методології проведення оцінки часто здійснюється окремими СРО 
(США), на відміну від України. І найголовніше, досвід країн континентальної 
Європи засвідчує позитивний досвід уніфікації підходів до оцінки майна і 
формування єдиної методології за зразком Європейської групи оцінювачів 
основних фондів – TEGOVOFA, а також Міжнародного комітету зі стандартів 
оцінки (IVSC) (Україна є учасницею), що здійснюють оцінювальну діяльність в 
різних сферах життя людей. Такий досвід в частині запозичення уніфікованої 
системи методології оцінки можна запозичити й Україні. 
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Анотація. Відносини України та Румунії є досить довгими та суперечливими в певних 

моментах, проте, не дивлячись на протиріччя, відносини між країнами є на високому рівні. 
Метою статті є аналіз українсько-румунських взаємовідносин: становлення та розвиток. 
Авторами аналізуються міжнародні відносини між Україною та Румунією на офіційному 
рівні, вони розпочалися 1 лютого 1992 року, коли Румунія визнала незалежність України. В 
роботі доведено, що Румунія незмінно захищає положення міжнародного права, підтримує 
суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Визначено, що у 
міжнародному контексті набуває значної актуальності забезпечення прав румунської 
меншини зміцнення румунсько-українських відносин, в тому числі з урахуванням постійного 
погіршення становища румунських громадян румунської національності в північній Буковині 
і південній Бессарабії. 

Ключові слова: українсько-румунські відносини, двосторонні зв’язки, розвиток 
відносин, переваги, недоліки. 

Abstract. Relations between Ukraine and Romania are quite long and contradictory at some 
points, but despite the contradictions, relations between the countries are at a high level. The aim of 
the article is to analyze the Ukrainian-Romanian relations: formation and development. The 
authors analyze the international relations between Ukraine and Romania at the official level, they 
began on February 1, 1992, when Romania recognized Ukraine's independence. The paper proves 
that Romania invariably protects the provisions of international law, supports the sovereignty, 
territorial integrity and independence of Ukraine. It is determined that in the international context, 
strengthening the rights of the Romanian minority strengthens Romanian-Ukrainian relations, 
including taking into account the constant deterioration of the Romanian citizens in Romania in 
northern Bukovina and southern Bessarabia. 

Key words: Ukrainian-Romanian relations, bilateral relations, development of relations, 
advantages, disadvantages. 

Українсько-румунські відносини беруть свій початок ще багато століть 
тому. Можна припустити, що інтерес до взаємної підтримки та розвитку 
українсько-румунського діалогу з'являється ще за часів енеолітичної культури 
Трипілля – Кукутень та впродовж багатьох століть супроводжується 
культурними та духовними зв'язками, які є і нині.  

«Свідоцтвом високого рівня двосторонніх українсько-румунських 
відносин став той факт, що Румунія - перша з країн-членів Євросоюзу 
завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Румунія займає послідовну позицію з підтримки суверенітету й територіальної 
цілісності України та збереження санкцій проти Російської Федерації у 
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відповідь на тривалу агресію проти України», – підкреслили в Посольстві 
України у Румунії [1]. 

Якщо аналізувати дипломатичні відносини на офіційному рівні, то вони 
почалися 1 лютого 1992 року, коли Румунія визнала незалежність України, але 
іноді між країнами виникали суперечки. Так, відразу, після встановлення 
дипломатичних відносин між двома державами постійно виникали 
непорозуміння та недовіра.  

Важливо зауважити за період співпраці було напрацьовано нормативно-
правову базу, наприклад:  

1. Договір про добросусідство і співробітництво між Румунією і 
Україною, оскільки Румунія в той час хотіла приєднатися до НАТО, і 
добросусідство було важливим критерієм, що береться до уваги при 
аналізі можливості інтеграції.  

2. Угоду, відповідно до якої Румунія побічно офіційно визнала, що 
північна Буковина, південна Бессарабія, Земля Герта, а також Острів 
Зміїний є територіями, що належать українській державі. 

3. Договір між Україною та Румунією про режим українсько-румунського 
державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з 
прикордонних питань. 

4. Консульська Конвенція між Україною та Румунією була підписана 3 
вересня 1992 р. (набула чинності 14.03.1995 р.). 

5. Угода про співробітництво між Міністерством оборони України та 
Міністерством Національної оборони Румунії. 

6. Створено такі спільні двосторонні органи: 
7. Спільна Українсько-Румунська Президентська Комісія. 
8. Змішана українсько-румунська прикордонна комісія. 
9. Українсько-Румунська Спільна комісія з питань економічного, 

промислового, наукового та технічного співробітництва. 
10. Змішана українсько-румунська Міжурядова Комісія з питань 

забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин [2]. 
Нинішні румунсько-українські відносини на стику європейських і 

глобальних регіональних потрясінь є результатом розвитку подій після 2014 
року, які включають постійну прихильність Румунії. Румунія незмінно захищає 
положення міжнародного права, підтримує суверенітет, територіальну 
цілісність і незалежність України, засуджуючи анексію Криму і подальшу 
військову агресію на Сході України. Румунія також брала участь в зусиллях по 
боротьбі з «гібридною війною, розв'язаною Росією, що засудила негласні дії 
кримських зелених чоловічків, а також так званий референдум, організований 
на територіях, вже окупованих [4]». 

Румунія підтримала Україну в уникненні додаткової окупації своєї 
території, «особливо в Одеській області, і підтримала її нелетальним 
спорядженням на Донбасі». Вона також «координувала роботу Групи 
кібербезпеки НАТО, яка в даний час є одним з учасників зміцнення оборони 
України» [3]. 

У поточному міжнародному контексті зміцнення румунсько-українських 
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відносин, в тому числі з урахуванням постійного погіршення становища 
румунських громадян румунської національності в північній Буковині і 
південній Бессарабії, набуває значної актуальності забезпечення прав 
румунської меншини. Саме це може негативно вплинути на подальший 
розвиток відносин між країнами. 

Проаналізувавши відносини між державами можна простежити певні 
переваги і недоліки. 

Серед переваг можна зазначити, що: 
1. Румунія завжди була на боці України і проти Росії. Румунія засудила 

незаконну анексію Криму, а також підтримку Москвою проросійських 
сепаратистів на Сході України. 

2. Надає фінансову допомогу. 
3. Румунія висловила готовність допомогти Україні в процесі реформ 

пов’язаних з ЄС. 
Серед недоліків можна визначити такі: 

1. У контексті недавніх подій напружені відносини з Україною 
дестабілізують безпеку Румунії. Щоб перешкодити діям Росії в 
Чорноморському регіоні, необхідні надзвичайно хороші двосторонні 
відносини з Україною, Республікою Молдова та іншими. 

2. Нові закони, прийняті Україною, які системно негативно впливають на 
етнічні меншини в Україні – вони можуть викликати довготривалу 
погіршення відносин з Румунією. 

3. Охолодження відносин між двома державами впливає на регіональну 
безпеку, також і на безпеку Чорного моря, оскільки є потреба у 
співпраці та діалозі (щоб протистояти діям Росії в регіоні) значно 
зростає, оскільки регіональні і глобальні виклики постійно змінюються. 

Отже, відносини України і Румунії можна охарактеризувати досить 
міцними і стабільними, але є деякі фактори, які зазначалися вище, і впливають 
на сталість та надійність відносин. Проте, потрібно зазначити, що на даний 
момент між двома державами існує співпраця в політичній, економічній, 
культурній та соціальній сферах, що не збирається припинятися. 
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Анотація. У роботі аналізується благодійна та політична діяльність дворян 

Бессарабської губернії під час Першої світової війни. Ця військова конфронтація припала на 
початок ХХ ст., коли були сформовані національні рухи і діяли політичні організації, у 
котрих брали участь представники вищого суспільного стану держави. Також це був час, 
коли була необхідна допомога військовим частинам, пораненим воїнам, їх родинам та всьому 
мирному населенню Російської імперії та біженцям, у чому і полягала благодійна діяльність 
нобілів у цей час.  

Ключові слова: Бессарабська губернія, Перша світова війна, дворяни, благодійна 
діяльність, політична діяльність. 

Abstract. This article deals with the charitable and political activity of the Bessarabian 
nobility during the First World War. This military confrontation occurred in the early XX century 
when national movements were formed and political organizations operated, in which 
representatives of the upper social class of the state took part. It was also a time when military 
units, wounded soldiers, their families, and all civilians of the Russian Empire and refugees 
required help, which was the social activity of the nobility. 

Keywords: the Bessarabian province, the First World War, the nobles, the charitable 
activities, the political activities. 

Вступ.  
Бессарабська губернія була поліетнічною територією, котру було 

приєднано за Бухарестським мирним договором до Російської імперії у 1812 р. 
Під час Першої світової війни молдавська етнічна група дворян Бессарабської 
губернії була найбільшою. Вона становила 26% від загальної кількості 
представників вищого суспільного стану в губернії. На початку ХХ ст. у цій 
етнічній групі був офіційно сформований національний рух, члени котрого 
продовжували поширювати свої ідеї під час Першої світової війни на території 
губернії. У цей час у регіоні продовжували діяти монархічні чорносотенні 
організації. Засновником однієї з них був спадковий дворянин Бессарабської 
губернії Пуришкевич В. М. Під час війни дворянам Бессарабської губернії 
доводилося також займатися благодійницькою діяльністю.  

Метою роботи є дослідження благодійницької та політичної діяльності 
дворян Бессарабської губернії під час Першої світової війни. 

Виклад основного матеріалу.  
На території Бессарабської губернії на початку ХХ ст. почав діяти 

молдавський національний рух, у котрий входили представники вищого 
суспільного стану. Він офіційно сформувався у 1905 р. із заснуванням у 

https://orcid.org/0000-0001-9959-2699
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Кишиніві Бессарабського Молдавського товариства на чолі зі спадковим 
дворянином П. Дическулом.  

Бессарабські дворяни-націоналісти дотримувалися ідеї єднання Бессарабії 
з Румунією та виражали свої думки щодо низької національної свідомості 
місцевого населення на сторінках газет «Бессарабське життя», «Кувинт 
Молдовенеск».  

До румунофілів відносились: румунський філантроп В. Строєску [1, c. 
175], котрий допомагав фінансово газеті «Кувинт Молдовенеск», нобілі Чолаку 
та Чухурян [5], співробітник газети «Бессарабське життя» Г. В. Стирче, 
головний редактор газети «Голос Бессарабії» Константинеску [1, c. 165; 7] 

Були серед дворян Бессарабської губернії представники правих 
чорносотенних монархічних організацій – Пуришкевич В. М., Бутмі-де-Кацман 
Г. В. [8, с. 79]  

Бутмі-де-Кацман Г. В. напередодні Першої світової війни у 1912 р. був 
обраний членом Головної палати Російського народного союзу ім. Михаїла 
Архангела (РНСМА), котрий заснував Пуришкевич В. М. Питання освіти було 
одним з найголовніших, вирішенням якого займався РНСМА. У 1914 р. був 
затверджений устав ще однієї правої організації, котру заснував Пуришкевич В. 
М. – «Філаретівське товариство народної освіти»,- для виконання охоронних 
заходів освіти у початковій школі від ліберально налаштованих діячів [8, с. 
427]. 

На початку Першої світової війни, відкинувши всі політичні суперечки, 
Пуришкевич В. М. поїхав на фронт у складі санітарного загону А. І. Гучкова. 
Згодом він склав власний загін, котрим він керував до кінця війни, а тому 
відійшов від активної діяльності у створених ним до війни організаціях. [8, с. 
427]. 

Під час Першої світової війни дворяни Бессарабської губернії займалися 
благодійницькою діяльністю. Уповноваженим для збору пожертвувань у 
губернії став губернський предводитель дворянства Р. Г. Доливо-
Добровольський. Губернська організація бессарабського дворянства не 
обмежувалась лише відкриттям складів, майстерень та збором матеріалів для 
виготовлення предметів, які використовувалися для надання допомоги 
пораненим. Дворяни Бессарабської губернії відправляли на фронт гроші, 
білизну та взуття, чай та цукор, вино та цигарки [5].  

На території Бессарабської губернії під час Першої світової війни також 
працювала Загальнодворянська організація з надання допомоги пораненим і 
хворим воїнам. На кінець грудня 1914 р. цією організацією зібрана сума на 
території Бессарабської губернії становила 3 150 руб., котру Р. Г. Доливо-
Добровольський перевів до фонду імператриці Олександри Федорівни, які 
надійшли туди 8 січня 1915 р. [5]. 

На 1 березня 1915 р. дворянськими губернськими організаціями Російської 
імперії було зібрано та відправлено до Загальнодворянської організації 
1 439 531 руб. з них пожертвування бессарабського дворянства становили 40 
тис. рублів. На ці кошти закупалися ліжка, постільна білизна і медичне 
обладнання таких самих стандартів як і Російським товариством Червоного 
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хреста (РТЧХ). [5]. 
Для транспортування поранених РТЧХ користувалася автотранспортом, 

котрого на фронті під час Першої світової війни не вистачало, тому 17 липня 
1914 р. російським урядом було затверджено положення про військово-
автомобільну повинність, яка передбачала обов’язкову поставку від населення 
самохідних екіпажів і постачання їх армії з оголошенням мобілізації збройних 
сил [3]. Дворяни Бессарабської губернії також долучилися до цієї справи. 

Бессарабському губернатору надійшла телеграма 20 лютого 1915 р. від 
начальника Одеського військового округу, у якій зазначалася необхідність 
проведення підготовчих робіт до реквізиції автомобілів, відповідно до 
положення 1914 р, для роботи у комісії по реквізиції автомобілів [6, арк 1]. 

Згідно з розпорядженням штабу верховного головнокомандувача 
полковника Секретіна, з Бессарабської губернії планувалося реквізувати 300-
400 легкових відкритих машин потужністю від 20 до 45 л. с. [6]. Реквізицію 
автомобілів в Бессарабській губернії було призначено на 19 квітня 1915 р. 

За результатами роботи реквізиційної комісії, на пункт збору у Кишиніві 
по Бессарабській губернії, за винятком Хотинського повіту, мали доставити 130 
автомобілів. З них на пункт збору було доставлено 93 автомобіля, прийнято 21 
автомобіль, не доставлено із-за поломок 37 автомобілів, звільнено від реквізиції 
72 автомобіля, котрі вже використовувалися для військових потреб [6, арк. 81]. 

Отже, на території Бессарабської губернії за участі нобілів краю був 
сформований молдавський національний рух. Їх діяльність заключалася у 
видавництві газет із висловленням у них своїх поглядів або у фінансуванні 
засобів масової інформації, через котрі вони могли поширювати свої погляди. 

Благодійна діяльності нобілів регіону полягала у пожертвуваннях та участі 
у реквізиції автомобілів.  
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і поранених воїнів. Короткі відомості про діяльність загальнодворянської 
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1914 р. по 1 березня 1915 р. 129 арк. 
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Анотація. В роботі висвітлюються особливості становлення на державномі рівні 

системи паралімпійського спорту в Україні, участь та здобутки українських спортсменів у 
літніх і зимових Паралімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях у 90-ті рр. XX 
століття.  

Ключові слова: паралімпійський спорт, Паралімпійські ігри, збірна команда України, 
спортивні досягнення. 

Abstract. The paper highlights the peculiarities of the state-level system of Paralympic sports 
in Ukraine, the participation and achievements of Ukrainian athletes in the summer and winter 
Paralympic Games and other international competitions in the 90s of XX century.  

Keywords: Paralympic sport, Paralympic Games, national team of Ukraine, sports 
achievements. 

Вступ.  
Розвиток громадського фізкультурно-спортивного руху інвалідів на 

Україні почався з 1989 р. зі створення фізкультурно-спортивних та 
фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів. До цього інваліди займались 
фізичною культурою та спортом індивідуально і самостійно, в основному, з 
метою реабілітації. Інваліди з вадами зору та слуху були залучені до занять 
фізичною культурою та спортом у системі обласних громадських організацій  
відповідних нозологій.  

Основний текст.  
Реальне становлення паралімпійського спорту в Україні на державному 

рівні розпочалося в добу незалежності з прийняттям урядових  рішень і початку 
реалізації низки організаційних та матеріально-технічних заходів, спрямованих 
на створення належних умов для занять фізкультурою і спортом людей з 
обмеженими фізичними можливостями. Важливе значення мало відкриття у 
1992 р. Українського центру інвалідного спорту та його регіональних осередків. 
Згодом виникли національні федерації спорту інвалідів, які у 1992 р. 
об’єдналися у Національний комітет спорту інвалідів України. 

Відтоді паралімпійський спорт в Україні пройшов, хоч і короткий в часі, 
але динамічний період свого становлення та розвитку. Збірні команди України і 
окремі спортсмени-паралімпійці брали участь у літніх та зимових 
Паралімпійських іграх, багатьох всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де 
здобули вагомі спортивні досягнення. Про здобутки паралімпійців України на 
міжнародній арені найповніше уявлення дає аналіз участі національної збірної 
команди, передусім в літніх і зимових Паралімпійських іграх, а також участь 
українських спортсменів-паралімпійців у чемпіонатах світу і Європи та інших 

https://orcid.org/0000-0002-4961-9934
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змаганнях. Національна збірна команда України вперше окремою командою  
виступила на літніх Х Паралімпійських іграх, що проходили 15–26 серпня 
1996 р. у місті Атланта (США). Відтоді Україна не пропустила жодної 
Паралімпіади [1]. Але вперше виступ українських спортсменів на 
Паралімпіадах відбувся раніше. Спортсмени-паралімпійці з незалежної України 
у 1992 р. у складі Об’єднаної збірної команди СНД під прапором МОК взяли 
участь у ІХ Паралімпійських іграх в Барселоні (Іспанія) [3, с. 179]. 

Національної збірної команди України дебютувала на Х Паралімпійських 
іграх 1996 р. та засвідчила свої  потенційні можливості. Збірна команда України 
у складі 31 спортсмена взяла участь у змаганнях з таких видів спорту –  легка 
атлетика, плавання, паверліфтинг, стрільба з лука, волейбол сидячи. 
Змагаючись серед 3195 спортсменів (2415 чоловіків і 780 жінок) у 20 видах 
спорту (3 – демонстраційні), українські спортсмени, ще не маючи досвіду 
участі у таких масштабних змаганнях, вибороли 1 золоту, 4 срібні та 2 бронзові 
нагороди, посівши 44-те загальнокомандне місце (серед 59 команд) [4]. 

Першим паралімпійським чемпіоном незалежної України у 1996 р.  став 
Василь Ліщинський, який на Х Паралімпіаді у Атланті здобув золоту медаль у 
штовханні ядра і срібну медаль – у метанні диска [5]. На першій для 
українських спортсменів літній Паралімпіаді у Атланті три срібні медалі в 
плаванні на дистанціях 50, 100 і 200 метрів вільним стилем виграла Олена 
Акопян [6]. Бронзовими призерами Паралімпіади стали плавець Юрій 
Андрюшин на дистанції 100 м вільним стилем та легкоатлет  Ігор Горбенко з 
потрійного стрибка [7]. Гравець збірної України з волейболу сидячи Петро 
Остринський був визнаний кращим спортсменом Паралімпіади і увійшов до 
символічної збірної з цього виду спорту[8]. 

На часі була й участь українських паралімпійців у зимових Олімпіадах. 
Ідея започаткування зимових паралімпійських видів спорту в Україні 
зародилася ще в 1993 р. у час становлення системи спорту інвалідів. І вже у  
1994 р. представники Національного комітету спорту інвалідів України 
відвідали VІ Паралімпійські ігри в Ліллехаммері (Норвегія), де  познайомилися 
із зимовими видами спорту, їх специфікою, вивчили досвід підготовки 
спортсменів-паралімпійців до участі у змаганнях [9, с. 153].  

А у 1998 р. на VІІ Паралімпійських іграх, що відбулися у місті Нагано 
(Японія), відбувся дебют українських спортсменів-паралімпійців за  програмою 
зимових видів спорту. В іграх взяли участь 571 спортсмен з 31 країни [10, с. 
106]. Збірна команда України на Паралімпіаді у Нагано у складі 12 
паралімпійців виборола 9 медалей – 3 золотих, 2 срібних і 4 бронзових. Три 
золоті медалі у лижних гонках на VІІ зимових Паралімпійських іграх завоював 
Петро Кардаш (Тернопіль). Тамара Кулініч (Дніпропетровськ) виборола срібну 
медаль у біатлоні і бронзову – у лижних гонках,  Ольга Кравчук (Житомир) – 
срібну медаль у лижних гонках, Олена Акопян (Дніпропетровськ) – дві 
бронзові (лижні гонки, біатлон) і Світлана Трифонова (Київська область) – одну 
бронзову (лижні гонки) [11, с. 54; 20]. У загальнокомандному заліку збірна 
команда України посіла 14 місце. 

Окрім Паралімпійських ігор, українські спортсмени-паралімпійці у роки 
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незалежності брали участь й в інших міжнародних змаганнях різного рівня. 
Так, ще у квітні 1993 р. збірна команда глухих міста Київ взяла участь у 
чемпіонаті Європи серед клубних команд, що проходив у Фінляндії, і  посіла 
там друге місце. А вже у травні чоловіча і жіноча команди глухих Києва 
успішно виступили у міжнародному турнірі з волейболу у німецькому місті 
Вюрцбург – чоловіки посіли перше, а жінки – третє місця. У червні збірна 
команда Києва з міні-футболу вийшла переможцем міжнародного турніру в 
угорському місті Печ. Збірна команда глухих України у липні-серпні того ж 
року взяла участь в ХVІІ Всесвітніх Іграх глухих, де виборола 3 золотих, 4 
срібних і 2 бронзові медалі. У листопаді збірна України з шахів посіла перше 
місце у розиграшу традиційного Кубка Карпат із шахів [12, с. 4]. Усього ж 
станом на 1 грудня 1996 р. спортсменами-інвалідами України завойовано 27 
золотих, 47 срібних і 48 бронзових медалей на найпрестижніших міжнародних 
змаганнях [13, с. 2]. 

Висновки.  
Отже, можна зробити висновок, що реальне становлення паралімпійського 

спорту в Україні на державному рівні розпочалося в добу незалежності з 
прийняттям урядових рішень і початку реалізації низки організаційних та 
матеріально-технічних заходів. Виступи українських паралімпійців на 
міжнародній арені засвідчили поступальну динаміку спортивних результатів 
національної збірної в період становлення паралімпійського спорту в Україні. 
Це значною мірою пояснюється досить ефективною роботою системи 
організації спорту інвалідів та підтримки з боку держави.  
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Druzhinin A.V. / Дружинін А.В., Davidenko O.A. / Давиденко О.А.  
Bratishko S. N. / Братішко С. М., Zhyliakova H.S. / Жилякова Г.С. 

 
CID: BG7-020 13 
DEVELOPMENT OF DRAINAGE SYSTEMS OF BRIDGE STRUCTURES 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВОДА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 
Chebotarev E.A. / Чеботарев Е.А., Lymina A.A. / Лямина А.А.,  
Zakharov A.A. / Захаров А.А. 

 
 

Медицина и здравоохранение 
Medicine and healthcare 

Медицина і охорона здоров'я 
CID: BG7-008 17 
ANALYSIS OF COMORBIDITY IN HIV-INFECTED PATIENTS 

Myronyk O.V., Davydenko O.M. 
 
CID: BG7-015 19 
EPIDEMIOLOGIC SPECIFICS OF THE COURSE OF PRIMARY,  
RECURRENT, AND RELAPSE ERYSIPELAS 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПЕРВИННОЇ, ПОВТОРНОЇ  
ТА РЕЦИДИВНОЇ БЕШИХИ 
Chemych M.D./Чемич М.Д., Saienko O.S./Саєнко О.С. 
Maiboroda V.O./Майборода В.О., Vorozhko O.A./Ворожко О.А. 
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CID: BG7-018 22 
«CORONAVIRUS SYNDROME»: UNEXPECTED EFFECTS OF  
THE PANDEMIC 

«КОРОНАВИРУСНЫЙ СИНДРОМ»: НЕОЖИДАННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ПАНДЕМИИ 
Seledtsov A. M./ Селедцов А.М., Akimenko G. V./ Акименко Г.В. 
Kirin Yu. Yu./ Кирина Ю.Ю. 

 
 

География, демография и астрономия 
Geography, demography and astronomy 

Географія, демографія і астрономія 
CID: BG7-022 26 
A HISTORICAL VIEW OF INVESTIGATIONS OF THE ADVENTIVE  
FLORA OF RAILROADS 

ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ АДВЕНТИВНОЇ ФЛОРИ ЗАЛІЗНИЦЬ 
Kyselov Iu. O. / Кисельов Ю. О., Parakhnenko V. H. / Парахненко В. Г. 

 
 

Экономика и торговля 
Economy and trade 

Економіка і торгівля 
CID: BG7-005 29 
CONCEPTS OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF SOCIAL 
PROTECTION 

КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО  
ЗАХИСТУ 
Zibrova О.V. / Зіброва О.В. 

 
CID: BG7-027 32 
WEAKNESSES AND LIMITATIONS OF THE BEHAVIORAL ECONOMY 

НЕДОСТАТКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
Borisov A.Y./Борисов А.Ю., Zhuravleva G.P./Журавлева Г.П. 

 
 

Менеджмент и маркетинг 
Management and marketing 
Менеджмент і маркетинг 

CID: BG7-021 36 
SYNERGY OF LOGISTICS SYSTEM AND MARKETING ACTIVITY 
COMPONENTS IN THE CONTEXT OFGLOBAL ENTERPRISE   

Воловик О. І./Volovyk O.I., Курсенко Ю. А./ Kursenko Yu.A. 
 
 
 
 
 



 Innovation around us ‘2021                                                                                                                          BG7 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   101 

Образование и педагогика 
Education and pedagogy 

Освіта і педагогіка 
CID: BG7-002 39 
INNOVATIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF PROFESSIONAL AND 
PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 
Haluzinsʹka M.I. / Галузінська М.І., Voitenko Н.M. / Войтенко Г.М. 

 
CID: BG7-004 43 
UNDERSTANDING LANGUAGE THROUGH CULTURE 

Kornienko L.М.  
 
CID: BG7-007 45 
COUNTERING THE MANIPULATION OF CONSCIOUSNESS BY  
MEANS OF CRITICAL THINKING 

ПРОТИДІЯ МАНІПУЛЯЦІЯМ СВІДОМІСТЮ ЗАСОБАМИ КРИТИЧНОГО  
МИСЛЕННЯ 
Kononovych D.О. / Кононович Д.О. 

 
CID: BG7-011 48 
READINESS OF THE FUTURE TEACHER FOR INNOVATIVE  
ACTIVITY 

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ 
Troian N.D. / Троян Н.Д., Sharapanuk A.Y./ Шарапанюк А. Й. 

 
CID: BG7-012 52 
THE INFLUENCE OF ACTIVE TEACHING METHODS ON THE  
COGNITIVE ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS 

ВПЛИВ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА АКТИВІЗАЦІЮ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
Rusavska S.L.  / Русавська С.Л, Mykhailovka N.U./ Михайловська Н.Ю., 

 
CID: BG7-014 56 
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES DURING REMOTE  
LEARNING OF MEDICAL STUDENTS AT STUDYING  
"TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS" DISCIPLINE 

Kozhemiaka M.O., Kuznietsov B.A.  
 
CID: BG7-024 60 
FORMING A SPACE OF RESPECT FOR HUMAN RIGHTS IN  
THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF UKRAINE 

ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРУ ПОВАГИ ПРАВ ЛЮДИНИ В ОСВІТНЬОМУ  
СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ 
Vasylkevych Ya.Z. / Василькевич Я.З., Ryk S.M. / Рик С.М. 
Kikinezhdi O.М. / Кікінежді О.М. 
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Физическое воспитание и спорт 
Physical education and sport 
Фізичне виховання і спорт 

CID: BG7-006 64 
USE OF PHYSICAL ACTIVITY AS A MEANS OF STRENGTHENING  
AND REHABILITATION OF HEALTH DURING THE COVID-19 
PANDEMIC 

ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ЗАСОБУ ЗМІЦНЕННЯ ТА  
РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗДОРОВЬЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 
Zyuz V.N. / Зюзь В.Н., Balukhtina V.V. / Балухтіна В.В., Babich T.M. / Бабич Т.М. 

 
 

Психология и социология 
Psychology and sociology 

Психологія і соціологія 
CID: BG7-010 68 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PUBLIC SPEECH CULTURE 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 
Pivkhlopko D.R. / Півхлопко Д.Р., Shutiak I.A./ Шутяк І.А. 

 
CID: BG7-025 70 
GENDER STEREOTYPES IN PERCEPTION OF EMPLOYEE  
CREATIVITY 

ГЕНДЕРНІ УПЕРЕДЖЕННЯ В СПРИЙНЯТТІ КРЕАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 
Lomak O.M. / Ломак О.М., Ryk H.S. / Рик Г.C., Shalnieva P.O. / Шальнєва П. О.  

 
CID: BG7-026 72 
THE PROBLEM OF FORMATION OF THE ECOLOGICAL AND  
MENTAL ENVIRONMENT IN THE EDUCATIONAL SPACE OF  
UKRAINE: TODAY'S CHALLENGES 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕНТАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОСВІТНЬОМУ 
ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 
Kikinezhdi O. М. / Кікінежді О. М., Zhyrska H. Ya. / Жирська Г. Я. 
Levchyk N. S. /Левчик Н. С., Sampara O. V./ Сампара О. В. 

 
 

Юридические и политические науки 
Legal and political sciences 

Юридичні і політичні науки 
CID: BG7-003 76 
EVALUATION OF EVIDENCE IN A COMMERCIAL CASE BY  
THE COURT OF CASSATION 

ОЦІНКА ДОКАЗІВ В ГОСПОДАРСЬКІЙ СПРАВІ КАСАЦІЙНИМ СУДОМ 
Ivasyn O.R. / Івасин О.Р. 
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CID: BG7-009 79 
SPECIFICS OF THE CONFLICTOLOGICAL ASPECT OF  
THE STUDY OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO EXERCISE  
LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA 

СПЕЦИФИКА КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 
Markina E.V. / Маркина Е.В. 

 
CID: BG7-017 83 
FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF  
SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS OF APPRAISERS 

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ САМОРЕГУЛІВНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ОЦІНЮВАЧІВ  
Ye. Yu. Bosenko / Є. Ю. Босенко  

 
CID: BG7-028 87 
UKRAINE'S INTERNATIONAL RELATIONS WITH ROMANIA: 
COOPERATION AND CONTRADICTIONS 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З РУМУНІЄЮ: СПІВПРАЦЯ ТА  
СУПЕРЕЧНОСТІ 
Siekunova Y.V./ Сєкунова Ю.В., Майстренко І.В/ Maistrenko I.V 

 
 

История 
History 
Історія 

CID: BG7-001 91 
THE CHARITABLE AND POLITICAL ACTIVITIES OF THE NOBLES  
OF THE BESSARABIAN PROVINCE DURING THE FIRST WORLD WAR 

БЛАГОДІЙНА ТА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДВОРЯН БЕССАРАБСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
Zakharova O. V./ Захарова О. В. 

 
CID: BG7-019 95 
ESTABLISHMENT OF PARALYMPIC SPORTS AT THE STATE LEVEL  
IN UKRAINE IN THE FIRST YEARS OF INDEPENDENCE  

СТАНОВЛЕННЯ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ ПАРАЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ В  
УКРАЇНІ В ПЕРШІ РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Kulynych B. H. / Кулинич Б.Г. 
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