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АННОТАЦИЯ 

В статье «Искусственный интеллект и ответственность при его применении» раскрывается тема за-

щиты интеллектуальной собственности и ответственности при применении искусственного интеллекта. 

ABSTRACT 

The article «Artificial Intelligence and Responsibility in its Application» reveals the topic of intellectual 

property protection and liability in the application of artificial intelligence. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной деятельности, ис-

кусственный интеллект, ответственность при применении искусственного интеллекта. 

Keywords: intellectual property, results of intellectual activity, artificial intelligence, responsibility in the 

use of artificial intelligence. 

 

Искусственный интеллект (ИИ; англ. artificial 

intelligence, AI) - свойство интеллектуальных си-

стем выполнять творческие функции, которые тра-

диционно считаются прерогативой человека1. 

Национальная стратегия развития искусствен-

ного интеллекта на период до 2030 года, утвер-

жденная Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 

490 «О развитии искусственного интеллекта в Рос-

сийской Федерации», определяет цели, основные 

задачи развития искусственного интеллекта в Рос-

сийской Федерации, и меры, направленные на его 

использование в целях обеспечения национальных 

интересов и реализации стратегических националь-

ных приоритетов, в том числе в области научно-

технологического развития2. 

В Национальной стратегии развития искус-

ственного интеллекта на период до 2030 года рас-

крывается понятие искусственного интеллекта: 

Искусственный интеллект - комплекс техноло-

гических решений, позволяющий имитировать ко-

гнитивные функции человека (включая самообуче-

ние и поиск решений без заранее заданного алго-

ритма) и получать при выполнении конкретных 

задач результаты, сопоставимые, как минимум, с 

результатами интеллектуальной деятельности че-

 
1 Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А. Тол-

ковый словарь по искусственному интеллекту. М.: Радио 

и связь, 1992. С.5 
2 Цифровая революция в сфере финансов: правила без-

опасного поведения потребителя. Москва, 2019. С.12 
3 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 "О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации" 

ловека. Комплекс технологических решений вклю-

чает в себя информационно-коммуникационную 

инфраструктуру, программное обеспечение (в том 

числе, в котором используются методы машинного 

обучения), процессы и сервисы по обработке дан-

ных и поиску решений3.  

К технологиям искусственного интеллекта от-

носятся технологии, основанные на использовании 

искусственного интеллекта, включая компьютер-

ное зрение, обработку естественного языка, распо-

знавание и синтез речи, интеллектуальную под-

держку принятия решений и перспективные ме-

тоды искусственного интеллекта. 

Автором термина «искусственный интеллект» 

(artificial intelligence) является Джон Маккарти, ос-

новоположник функционального программирова-

ния, который говорил: «Проблема состоит в том, 

что пока мы не можем в целом определить, какие 

вычислительные процедуры мы хотим называть ин-

теллектуальными. Мы понимаем некоторые меха-

низмы интеллекта и не понимаем остальные. По-

этому под интеллектом в пределах этой науки по-

нимается только вычислительная составляющая 

способности достигать целей в мире»4. С одной сто-

роны, это заставляет задуматься о возможности по-

(вместе с "Национальной стратегией развития искус-

ственного интеллекта на период до 2030 года")// СЗ РФ. 

2019. N 41. Ст. 5700. 
4 McCarthy J. What is Artificial Intelligence? Computer Sci-

ence Department. Stanford University. November 12, 2007. 

Available at: http://www-formal.stan-

ford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6809708


4 Sciences of Europe # 96, (2022) 

лучения оригинального результата в рамках приме-

нения искусственного интеллекта. С другой сто-

роны, технология искусственного интеллекта вос-

принимается как программное обеспечение, приво-

дящее к созданию результатов - интеллектуальной 

деятельности либо иного характера, позволяющее 

на основании определенных обобщенных данных 

принимать решения. В целом технология искус-

ственного интеллекта позволяет выполнять дей-

ствия, основанные на расчетах, в том числе полу-

чать и анализировать информацию, обучаться за 

счет новых данных5. 

Важным является вопрос оформления и учета 

исключительных прав на результаты интеллекту-

альной деятельности, полученные с использова-

нием искусственного интеллекта. К примеру, в 

2020 году суд Шэньчжэня (КНР) постановил, что 

статьи, написанные искусственным интеллектом, 

защищаются авторским правом. Компания скопи-

ровала текст, написанный искусственным интел-

лектом, указав, что контент не имеет автора, по-

скольку он был создан в автоматическом режиме. 

Однако суд обязал компанию удалить текст со 

своих официальных источников и выплатить ком-

пенсацию владельцу искусственного интеллекта 

как правообладателю. Суд признал, что «сгенери-

рованный контент отвечает критериям литератур-

ного произведения, обладает признаками осознан-

ного подбора информации, анализа, логики и ори-

гинальности»6. Напротив, Европейское патентное 

ведомство признало, что изобретателем может 

быть только физическое лицо при рассмотрении па-

тентной заявки было указано, что искусственный 

интеллект не может считаться автором изобрете-

ния. Машины не имеют правосубъектности, а по-

тому не могут иметь никаких прав7. Многие авторы 

считают дискуссионными вопросы о возможности 

предоставления правовой охраны результатам дея-

тельности искусственного интеллекта, созданным 

алгоритмом без творческого участия человека, о 

субъекте ответственности, в ситуации, когда алго-

ритм создал контент, нарушающий исключитель-

ные права третьих лиц, и др. 

Поскольку согласно п. 1 ст. 1228 ГК РФ8 ре-

зультаты интеллектуальной деятельности (произве-

дения, изобретения и т.п.) представляют собой 

плоды творческой созидательной деятельности че-

ловека (автора), то важно учитывать результаты, 

созданные искусственным интеллектом, в качестве 

результата творческой деятельности людей, создав-

ших программу и поставивших перед искусствен-

ным интеллектом задачу для исследования.  

 
5Ю.С. Харитонова, В.С. Савина «Технология искусствен-

ного интеллекта и право: вызовы современности»//Вест-

ник Пермского университета. Юридические науки, 2020, 

N 3.С.5-6 
6 Polydor S., Czapska M., Roberts K. Chinese Dreamwriter 

Decision: a Dream Come True for AI-generated Works? 

URL: https://www.connectontech.com/2020/04/20/chinese-

dreamwriter-decision-a-dream-come-true-for-ai-generated-

works. 
7 

https://register.epo.org/application?documentId=E4B63SD6

2191498&number=EP18275163&lng=en&npl=false. 

Результат, созданный искусственным интел-

лектом, необходимо отнести наравне с результатом 

интеллектуальной собственности, созданным чело-

веком, к объектам интеллектуальной собственно-

сти для использования в исследованиях и разработ-

ках технологий искусственного интеллекта, что в 

интересах цифровой трансформации будет способ-

ствовать охраноспособности результатов интеллек-

туальной деятельности. При отнесении созданного 

искусственным интеллектом результата к объектам 

интеллектуальной собственности правообладатель 

алгоритма и организатор создания результата ин-

теллектуальной деятельности должны иметь воз-

можность предусмотреть в лицензионном договоре 

условие, согласно которому если лицензиат ис-

пользует алгоритм (искусственный интеллект) для 

создания нового результата интеллектуальной дея-

тельности, то исключительное право на этот ре-

зультат будет принадлежать лицензиату и лицензи-

ару9. 

В промышленном производстве искусствен-

ный интеллект представляет собой технологию со-

здания интеллектуальных машин, интеллектуаль-

ных компьютерных программ, свойство интеллек-

туальных систем выполнять творческие функции, 

которые традиционно считаются прерогативой че-

ловека. Искусственный интеллект в промышленно-

сти применяется на следующих уровнях: на уровне 

производства для совершенствования бизнес-про-

цессов и координации (оркестрации) различных 

производственных систем. Использование интел-

лектуальных помощников помогает снизить коли-

чество ошибок персонала, упростить процесс про-

изводства и уменьшить время простоев при пере-

строении технологических процессов. Функции 

распознавания изображений могут анализировать 

перемещения сотрудников и подвижного оборудо-

вания, повышая тем самым уровень безопасности 

на предприятии, а также используются для кон-

троля качества и анализа состояния оборудования. 

На уровне логистики для улучшения планирования 

маршрутов транспортировки, уменьшения сроков 

доставки сырья и обеспечения их прогнозируемо-

сти, а также отслеживания отправлений и процесса 

доставки на всех этапах. С помощью искусствен-

ного интеллекта можно предсказывать колебания 

объемов отгрузок до того, как они произойдут, ин-

терактивное общение помогает выстраивать взаи-

модействие с клиентами и поставщиками. На 

уровне продвижения искусственный интеллект мо-

жет быть использован для прогнозирования объе-

мов услуг поддержки и обслуживания, управления 

8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) 

от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СЗ 

РФ. 2006. N 52. Ч. 1. Ст. 5496. 
9 Н.В. Козлова, Н.В. Суханова, А.С. Ворожевич, И.А. 

Алешковский «Цифровая трансформация в контексте 

приоритетов государственной научно-технической поли-

тики и вопросы совершенствования правового регулиро-

вания цифровой экономики в Российской Федера-

ции»//Предпринимательское право, 2020, С.9. 
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ценообразованием и анализа удовлетворенности 

клиентов качеством продукции10. 

Тема ответственности при применении искус-

ственного интеллекта связана с наличием проблем 

регулирования ответственности за причинение 

вреда с использованием систем искусственного ин-

теллекта и робототехники. 

Поскольку в настоящее время в мире отсут-

ствуют единые подходы к регулированию техноло-

гий искусственного интеллекта и робототехники, 

то существует ряд проблем, не имеющих однознач-

ного решения. 

В Концепции развития регулирования отноше-

ний в сфере технологий искусственного интеллекта 

и робототехники до 2024 года, утвержденной рас-

поряжением Правительства РФ от 19.08.2020 № 

2129-р11, согласно которой имеются концептуаль-

ные проблемные направления для правового регу-

лирования при применении искусственного интел-

лекта, такие как: 

- соблюдение баланса между требованиями по 

защите персональных данных и необходимостью 

их использования для обучения систем искусствен-

ного интеллекта; 

- определение предмета и границ регулирова-

ния сферы использования систем искусственного 

интеллекта и робототехники; 

- идентификация системы искусственного ин-

теллекта при взаимодействии с человеком, включая 

его информирование о взаимодействии с такой си-

стемой; 

- правовое «делегирование» решений систе-

мам искусственного интеллекта и робототехники; 

- ответственность за причинение вреда с ис-

пользованием систем искусственного интеллекта и 

робототехники; 

- правовой режим результатов интеллектуаль-

ной деятельности, созданных с использованием си-

стем искусственного интеллекта; 

- использование для принятия решений систе-

мами искусственного интеллекта вероятностных 

оценок и невозможность в ряде случаев полного 

объяснения принятого ими решения (проблема ал-

горитмической прозрачности систем искусствен-

ного интеллекта). 

Такие направления регулирования и указан-

ные в пункте 49 Национальной стратегии основные 

направления создания комплексной системы регу-

лирования общественных отношений, возникаю-

щих в связи с развитием и внедрением технологий 

искусственного интеллекта, должны стать основ-

ными ориентирами при создании комплексной си-

стемы регулирования общественных отношений, 

возникающих в связи с развитием и внедрением 

технологий искусственного интеллекта и робото-

техники. 

 
10 Использование искусственного интеллекта – неотвра-

тимое будущее промышленности, 2019. 

https://softline.ru/about/blog/ispolzovanie-iskusstvennogo-

intellekta-neotvratimoe-buduschee-promyishlennosti 

С учетом экономической и социальной значи-

мости применения технологий искусственного ин-

теллекта и робототехники в различных сферах их 

разработка и эксплуатация не должны ограничи-

ваться регуляторными мерами, за исключением 

случаев, связанных с высоким риском причинения 

вреда жизни и здоровью граждан. Также не допус-

кается применение технологий искусственного ин-

теллекта и робототехники, представляющих явную 

угрозу обороне страны и безопасности государства. 

Для выработки конкретных регуляторных ре-

шений требуется использовать риск-ориентирован-

ный подход, основанный на оценке размера потен-

циального вреда указанным ценностям с учетом ве-

роятности его наступления по сравнению с 

потенциальным положительным эффектом от внед-

рения технологий искусственного интеллекта и ро-

бототехники, необходимости принятия мер по ми-

нимизации соответствующих рисков. Сам факт ис-

пользования систем искусственного интеллекта и 

робототехники не должен являться основанием для 

установления регуляторных ограничений. 

Следует поддерживать развитие регулирова-

ния, вырабатываемого и приводимого в исполнение 

силами участников рынка (саморегулирование), 

включая принятие и использование документов 

национальной системы стандартизации, кодексов 

(сводов) этических правил и иных документов са-

морегулируемых организаций, а также иных ин-

струментов. 

Учитывая принципиальную сложность регули-

руемой сферы правоотношений, для выработки ре-

жима регулирования технологий искусственного 

интеллекта и робототехники требуется активное 

вовлечение представителей компаний - разработчи-

ков систем искусственного интеллекта и робото-

техники, научно-исследовательских организаций в 

процесс экспертной проработки соответствующих 

нормативных правовых актов. И, кроме того, в 

дальнейшем может также потребоваться уточнение 

отдельных норм законодательства в целях норма-

тивного правового регулирования новых видов 

правоотношений. 
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АНОТАЦІЯ 
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Вступ. Психічні і поведінкові розлади – це 

одна з найскладніших медичних проблем, яка зачі-

пає людей у всіх куточках світу (1), особливо ши-

рокий спектр патологій, спровокованих зміною 

психіки людини посилився в період пандемії коро-

навірусу. В залежності від прояву особливостей 

психічних розладів, вони можуть кардинально 

впливати на образ і якість життя людини. Ці зміни 

прямо або побічно впливають на спосіб життя лю-

дини в соціумі, його працездатність, здатність ви-

конувати щоденні завдання і адекватно сприймати 

події, що відбуваються навколо. або бути практи-

чно непомітними(3).  

Психотравмуючи чинники негативно вплива-

ють на життя людей. Багато хто з них зіштовхується 

з проблемами, які є інтерперсонально- стресовими 

і переважаючими, що потребує тривалої реабіліта-

ції. Пандемія COVID-19 Пандемія коронавірусу 

стала причиною введення жорстких карантинних 

обмежень у багатьох країнах світу. Страх зара-

зитися SARS-COV-2, соціальна ізоляція, а також 

почуття економічної незахищеності стали чинни-

ками, які сприяли погіршенню психічного здоров’я 

населення. За результатами до-

слідження, опублікованого в журналі Preventive 

Medicine, через пандемію COVID-19 близько 10% 

мешканців США живуть у стані дистресу. Ця ро-

бота також виявила схильність людей із менталь-

ними порушеннями до погіршення стану їхнього 

психічного здоров’я. У кожної третьої людини, яка 

перехворіла на коронавірус, протягом наступних 

пів року виявляють психічні розлади чи порушення 

в роботі мозку. Відповідне дослідження опубліку-

вали в медичному журналі The Lancet. Зазна-

чається, що в дослідженні брали участь 236 379 

пацієнтів, переважно мешканців США, і виявилося, 

що в 34% з них після одужання від коронавірусної 

хвороби протягом наступних шести місяців діагно-

стували неврологічні чи психіатричні розлади. Ри-

зики були найбільшими у пацієнтів, які мали тяж-

кий перебіг COVID-19, але не обмежувались ними 

також спостерігали в постковідних пацієнтів три-

вогу та депресію. Рідше, але в цілому часто, особ-

ливо у пацієнтів із важким перебігом коронавірус-

ної хвороби, спостерігалися інсульти, деменція та 

інші неврологічні розлади (2).  

Пандемія COVID-19 призвела до значних 

змін у способі життя та міжособистісних стосун-

ках, засудивши багатьох на тривалу самотність. Ці 

умови психосоціального стресу можуть також 

згубно впливати на найбільш тендітних суб'єктів, 

впливаючи на їх здатність моделювати емоції. 

Зниження контролю над імпульсивністю та почут-

тям страху в поєднанні із запальними проблемами 

мозку може збільшити ризик суїциду. Вчені пере-

конані, що раннє виявлення і лікування проблем із 

психічним здоров'ям COVID-хворих може мати 

вирішальне значення, а такі дослідження показують 

очевидну необхідність спостереження за 

пацієнтами протягом тижнів і місяців. І стосується 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6809710
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091743520303935?via%3Dihub
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00084-5/fulltext
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це не лише "тяжких" хворих, але і "легких", переко-

нані вчені (4).  

Мета роботи - проаналізувати клінічний випа-

док пацієнтки з тривожно-депресивним розладом, 

визначити основні аспекти ранньої діагностики 

тривожних та депресивних порушень з метою за-

побігання дезадаптації і десоціалізації пацієнта із 

застосуванням ефективного методу лікування. 

Матеріали і методи. Проведений клінічний 

аналіз історії хвороби пацієнтки, яка знаходилася 

на стаціонарному лікуванні. Хворій були проведені 

загальноклінічні, біохімічні, експериментально-

психологічні методи дослідження. 

Результати. Розглянули клінічний випадок, 

який позначився непсихотичними психічними по-

рушеннями, а саме проявився тривожно-депресив-

ним станом. 

Хвора С. 60 років, жителька с. Хрещатик Чер-

нівецької області, перебувала на стаціонарному лі-

куванні в Чернівецькій обласній психіатричній лі-

карні зі скаргами на подавлений настрій, відчуття 

туги, внутрішню напругу, тривогу за своє життя і 

життя близьких, погані передчуття, поверхневий 

нетривалий сон, запаморочення, головний біль, ви-

ражену кволість, швидку втому. 

Анамнез. Спадковість по психічним розладам 

не обтяжена. Освіта вища, вдова, пенсіонерка. В 

молодості відзначалася хорошим здоров’ям. В 50 

років вперше з’явилися «стрибки» артеріального 

тиску з тенденцією до підвищення (хвора це 

пов’язувала з дистресом на роботі). Через 4 роки пе-

ренесла ішемічну атаку, лікувалася стаціонарно в 

неврологічному відділенні. Перші 2 місяця почува-

лася погано тому у подальшому відповідально ста-

вилася до лікування, виконувала всі вказівки 

лікаря, почувалася задовільно, продовжувала 

плідно працювати. По життю вразлива, однак зовні 

була спокійною, психологічної допомоги не потре-

бувала, сама могла будь-кого розрадити. Хвора 

відмічала у себе часті стреси, які долала самотужки. 

На весні 2020 року перехворіла корона вірусом у 

легкій форми. Вдруге перенесла коронавірус через 

рік весною 2021 року (спостерігалися клінічні про-

яви, хоча тест був сумнівним).Тоді і з’явилися 

перші ознаки тривожно - фобічних порушень. 

Пацієнтка стала панічно боятися громадського 

транспорту, скупчення людей, перестала відвіду-

вати магазини, аптеки через тривогу ризику зара-

зитися і захворіти смертельною хворобою. Вона 

відмічала почуття провини за те, що втратила пиль-

ність і підхопила вірус. Через 3 тижня пацієнтка на 

фоні психотравми (помер знайомий від коро-

навірусу) потрапила в лікарню з гіпертонічним кри-

зом. Не дивлячись на критичність ситуації – мож-

ливості інсульту, пацієнтка залишалася тривож-

ною. Жінкам по палаті говорила, що їй так важко 

жити. Через 3 тижня після виписки знизився 

настрій, з’явилася туга як перед якимось лихом, за-

непокоєння, іраціональний страх через важкість 

відновлення свого внутрішнього балансу, своїх 

соціальних з’язків, фаталістичний настрій тому що 

важко вірилося, що життя повернеться до звичай-

ного режиму. Пацієнтка не могла усвідомити те що 

вона раніше була стресостійкою та гнучкою, вико-

нувала режим соціальної дистанції, дотримувалася 

маскового режиму, отримала дві дози вакцини – ко-

ронавак, а все таки захворіла смертельною хворо-

бою. Ішемічна атака та коронавірус стали тими три-

герами, які призвели до психічного розладу. Після 

виписки з неврологічного відділення тривога поси-

лювалася і перебуваючи два тижня у стані зниже-

ного настрою, вимушено звернулася до лікаря 

психіатра не дивлячись на стигматизацію. Дала 

згоду на обстеження. 

Для визначення порушень психіки було засто-

совано доступну і необтяжливу шкалу HADS 

(Hospital Anxiety Depression Scale), яка розроблена 

як скринінгова методика для оцінки тривожності і 

депресії на ранніх етапах в звичайних умовах (за-

кладах первинної медичної допомоги, амбулатор-

них умовах, у роботі психіатра, лікаря загального 

профілю). Серед 14 питань із чотирма варіантами 

відповідей на які необхідно відповісти – 7 мають 

відношення до депресії і ще 7 відповідей мають 

відношення до тривоги. Дана методика слугувала 

для визначення межових станів при сумі балів від 8 

до 10, більше 10 балів – клінічні форми психотич-

них психічних розладів і менше 8 балів – практично 

здорові.  

Використовуючи шкалу HADS було встанов-

лено, що пацієнтка набрала за шкалою тривоги 10 

балів, а за шкалою депресії – 9 балів, що вказувало 

на непсихотичний психічний розлад, а саме - три-

вожно-депресивний.  

Психічний статус. При поступленні астенізо-

вана, тривожна зі зниженим настроєм. У відділенні 

намагалася триматися окремо від інших хворих, за-

являла: «немає настрою спілкуватися». Перші дні 

нічим не займалася, цілими днями лежала у ліжку, 

обмежено спілкувалася з медичним персоналом. 

Хворій було проведено наступне комплексне ета-

пне лікування:  

І етап проводився із застосуванням патогене-

тично-диференційованого психотерапевтичного 

лікування. Враховуючи тривожний настрій, пору-

шений сон, із психоанальгетиків призначили три-

циклічні антидепресанти седативної дії, а саме – 

амітриптилін 1%-2мл із тимоаналептичною дією з 

вираженим заспокоєнням через блокування преси-

наптичних рецепторів серотоніну, що сприяло 

збільшенню синтезу й кількості нейромедіаторів з 

активізацією норадрен-, дофамін- і се-

ротонінергічних структур мозку. Враховуючи 

астенію, тривогу, неспокій, зниження працездат-

ності, призначали у поєднанні з амітриптиліном 

транквілізатор зі стимулюючим компонентом (си-

базон 0,5%-2мл). Беручи до уваги загальмованість, 

млявість, анергію додавали антипсихотик (нейро-

лептик) еглоніл 100мг на добу. Дані препарати вво-

дили внутрішньовенно крапельно №10 щодня. З 

п’ятого дня лікування стан покращився, з’явилася 

часткова критика до висловлювань та дій. Намага-

лася себе виправдати: «стільки всього навалилося, 

що не витримала», «не було б хвороби, то все було 

би по іншому». Суіцидальні думки заперечувала – 
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«це гріх». До кінця свої почуття не розкривала. Вва-

жала себе незахищеною перед життєвими трудно-

щами - «без підтримки рідних самотужки долати їх 

дуже важко». З 11 дня пацієнтці призначили 

флюанксол 0,5мг на добу з вираженим анксіолітич-

ним, активізуючим, антиаутичним впливом, що по-

значилося на стабілізації хорошого настрою. 

Пацієнтка стала більш комунікабельною, активно 

спілкувалася з лікарем, цікавилася своїм здоров’ям, 

будувала плани на майбутнє, висловлювала бажа-

ння повернутися додому здоровою. Поряд з 

біологічною терапією на даному етапі застосо-

вували з першого дня загальну психотерапію з 

обов’язковим обговоренням питань безумовного 

одужання і повернення додому. З 10 дня поряд з 

психофармакотерапією почали застосовувати 

спеціальну психотерапію, а саме: раціональну та 

розширення діапазону спілкування. Бесіда з хво-

рою проводилася шляхом логічного переконання 

вагомості психотравмуючої ситуації через докази 

та аргументи і зміною відношення до психотравми 

через її дезактуалізацію. В кінці І етапу, який три-

вав 3 тижні на фоні зникнення депресії відбулося 

усунення і вегетативних порушень (головних болів, 

запаморочення). 

ІІ етап реабілітації та ресоціалізації прово-

дився впродовж одного року з періодичним амбу-

латорним відвідуванням лікаря з метою проведення 

психокорекції через застосування підтримуючої 

психотерапії. Через півроку у зв’язку зі зростанням 

хвилювання через скасування приїзду дочки у 

відпустку та неможливості побачитися було при-

значено селективний інгібітор зворотнього захо-

плення серотоніну – ципраміл 2 мг впродовж од-

ного місяця. По закінченню лікування психічний 

стан покращився і хвора повернулася до повсякде-

нного життя.  

Отже, етапність у лікування допомогла у до-

статньо хорошій соціалізації пацієнтки. 

Таким чином, застосована поетапна програма 

медико-соціальної реабілітації пацієнтів з непсихо-

тичними психічними розладами зайняла нетрива-

лий від 2-х до 4-х тижнів медичний етап віднов-

лення, триваліший в часі до одного року етап ме-

дико-соціальної реадаптації та етап соціально-пси-

хологічної реабілітації, що є необхідним для 

пацієнтів з тривожно-депресивними розладами, 

оскільки попереджає рецидив хвороби, емоційну і 

поведінкову напругу в суспільстві, покращує якість 

життя через удосконалення соціального 

функціонування з позитивним самоутвердженням 

себе в суспільстві. Проведене лікування за даною 

програмою медико-соціальної реабілітації знизило 

термін перебування в стаціонарі, тривалість меди-

каментозного лікування, знизило ризик ускладнень 

та рецидивів (через етапність). 

Висновки. Наведене описання клінічного 

випадку вказує на необхідну ранню діагностику 

тривожних і депресивних станів та їх своєчасне 

лікування з метою запобігання погіршення якості 

життя і соціального функціонування. 
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АНОТАЦІЯ 

Дослідженнями встановлено, що без удосконалення і практичного використання профілактичних і 

реабілітаційних заходів серед підлітків не можливо сподіватися на покращення умов до формування гар-

монійного всебічного розвитку особистості і суспільства в цілому. 

ABSTRACT 

Research has shown that without the improvement and practical use of preventive and rehabilitation measures 

among adolescents, it is impossible to hope for improved conditions for the formation of a harmonious and com-

prehensive development of the individual and society as a whole. 
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Вступ. Психічна депривації у підлітків є од-

нією з актуальних проблем сучасної підліткової 

психіатрії, яка набуває суттєвого медичного та 

соціального значення, оскільки керуючись новою 

стратегією охорони здоров'я, передбачає зміщення 

акцентів із медицини лікувальної до профілактич-

ної, переорієнтацією основної уваги з хвороби на 

здоров'я (1,5). Сьогодні стан психічного та сома-

тичного здоров’я дітей і підлітків в Україні слід 

вважати вкрай незадовільним. За даними Зеленко 

О.А. більше 50% дітей шкільного віку страждають 

невротичними розладами, серед них більше 70% - 

мають різні форми психосоматичних розладів, у 

більш як 30% - спостерігаються відхилення у по-

ведінці (3).  

Соціально-економічні та медико-психологічні 

зміни в Україні в останні десятиріччя не могли не 

торкнутися підростаючого покоління держави, а 

саме: психічної депривації внаслідок недостатнього 

задоволення основних психічних потреб (впродовж 

тривалого часу і в досить серйозному ступені) у 

соціально депривованих біологічних, соціальних, 

міграційних сиріт, в асоціальних родинах та у 

підлітків з проблемами в інтерперсональних 

взаєминах, призвели до нестачі емоційного тепла в 

стосунках батьки - діти, підліток - підліток, підліток 

– суспільство (2). 

В останні роки ситуація в Україні характери-

зується безперервно зростаючою вимогливістю і 

психологічною навантаженістю на підростаюче по-

коління з дією різноманітних масових психогенних 

факторів, зокрема „соціальної ізольованості” 

соціальних і біологічних сиріт, „соціальної занедба-

ності" підлітків через „міграційний бум" та в 

асоціальних родинах, які призводять до зростання 

порушень психічної сфери (6). Це все пов'язано з 

тим, що несформована особистість (підліток) зали-

шається емоційно ізольованим у соціумі від близь-

кої йому людини (найчастіше - матері) на різні за 

тривалістю в часі періоди свого життя, що створює 

умови психологічного дискомфорту і сприяє ви-

никненню психічних порушень та розладів по-

ведінки (4). 

Мета роботи - вдосконалити психопрофілак-

тичні та реабілітаційні заходи для підлітків із 

психічною депривацією.  

Матеріал і методи. На основі аналізу 

психічних і поведінкових порушень серед 420 

підлітків, які з тих чи інших причин перебувають 

під впливом психічної депривації, вдосконалили за-

ходи з психопрофілактики і реабілітації для збере-

ження психічного здоров’я підростаючого по-

коління. Застосовували клініко-психопато-

логічний, експериментально-психологічний та 

статистичний методи дослідження. 

Результати. Розглядали профілактику 

психічних порушень у 420 підлітків як комплекс за-

ходів, спрямованих на їх попередження та ре-

абілітацію психічних порушень з метою збере-

ження та зміцнення психічного здоров’я підроста-

ючого покоління держави. Вважаємо, що первинну 

профілактику необхідно проводити практично, а не 

теоретично на протязі усіх років навчання у школі, 

розкриваючи негативний вплив шкідливих звичок 
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на здоров’я людини і життя суспільства в цілому. 

Продовжувати цю роботу потрібно в навчальних 

закладах вищого рівня, формуючи таким чином у 

свідомості неповнолітніх нетерпимого відношення 

до будь-яких проявів пияцтва, алкоголізму, 

куріння, наркотизації. Первинна профілактика по-

винна бути непоступливою, комплексною, носити 

диференційований характер. Профілактика і бо-

ротьба з загрозливим соціальним явищем повинна 

проводитися педагогами усіх рівнів, лікарями, засо-

бами масової інформації, всіма суспільними інсти-

тутами, духовенством і кожним окремим свідомим 

українцем. 

Отже, первинна профілактика є більш масовою 

і ефективною, оскільки спрямована на ліквідацію 

несприятливих чинників (біологічних і соціаль-

них), які впливають на формування поведінкових 

порушень, чи на підвищену стійкість до цих чин-

ників. 

Основними напрямками вторинної профілак-

тики вважаємо встановлення провокуючих чин-

ників і виділення груп ризику, тобто підлітків, у 

яких немає явних ознак поведінкових чи нервово-

психічних порушень, але вони більш за інших 

схильні до їх формування та застосовувати медичну 

корекцію виявлених захворювань, які ускладнені 

порушеннями поведінки. У кожної людини можли-

вий виключно свій чинник ризику, який ми повинні 

враховувати з метою прогнозу та застосування за-

ходів з їх профілактики. Зокрема нами, з метою 

ранньої діагностики, застосовувався метод клініч-

ного інтерв’ю (МКІ), який в необтяжливій, доступ-

ній формі здатен встановити етіопатогенетичні 

чинники ризику психічних та поведінкових 

розладів. Серед екстраперсональних „маргіналь-

них” умов нами розглядалася вимушена (непри-

родна) одинокість в емоційному плані у підлітка че-

рез трудову міграцію батьків, біологічне і соціальне 

сирітство та психологічна „ізоляція” неповнолітніх 

у родині чи серед однолітків через конфлікт батьки-

діти, підліток-підліток. Медична корекція пору-

шень поведінки застосовувалася майже 100% у всіх 

420 обстежених. Передусім була застосована раціо-

нальна психотерапія у 90,48±1,43% (380) з переко-

нанням (логічним доведенням ) у тому, що пияцтво, 

правопорушення, суїцидальні тенденції та сексу-

альна розбещеність – не кращий спосіб вирішення 

життєвих проблем, що виною його порочної по-

ведінки є не стільки конфліктна ситуація, скільки 

він сам з необхідністю зміни своєї життєвої позиції. 

Раціональна і сімейна терапія у 40 осіб 

(9,52±1,43%) давала позитивний результат у 

підлітків з груп ризику. У 146 (34,76±2,32%) обсте-

жених в яких виявлені поряд з поведінковими по-

рушеннями і порушення психіки непсихотичного 

рівня застосовували медикаментозну та психотера-

певтичну корекцію, а в осіб, у яких діагностовано 

психотичні психічні розлади, застосовували тре-

тинну профілактику в 2,86±0,81% (12), спрямовану 

на медикаментозний вплив через застосування пси-

хотропних засобів. 

Таким чином, профілактика підліткових 

психічних порушень є загальнодержавним пріори-

тетним завданням, однак успішне її вирішення 

можливе тільки при системних суспільних скоор-

динованих зусиллях педагогів, вихователів, психо-

логів, соціологів, журналістів, юристів, лікарів, 

співробітників МВС, працівників засобів масової 

інформації, а також всієї широкої мережі держав-

них і суспільних організацій, кожної небайдужої 

людини.  

Аналіз проведених досліджень 420 підлітків у 

яких виявлені психотичні, непсихотичні психічні та 

поведінкові розлади довів необхідність реабіліта-

ційної роботи як невід’ємної складової системи 

охорони психічного здоров’я, яка повинна займа-

тися проблемами вилучення хворих з глибини 

психічної патології та поверненням їх до здорового 

суспільно-корисного (за можливістю) життя чи 

пристосуванням пацієнтів до норм і правил сус-

пільного життя. Важливим було усунення відчу-

ження та соціальної ізоляції (через налагодження 

постійного контакту лікар – хворий та нетривалого 

терміну 3 – 4 тижні стаціонарного лікування) 

пацієнтів з підтриманням їх незалежності, що (на 

наш погляд) забезпечує кращий рівень соціального 

функціонування. Доведено, що у 30 випадків 

психічних та поведінкових розладів, які розгляда-

лися, спровоковані соціально-психологічними умо-

вами психічної депривації, а відповідно 170 випад-

ків соціально-медичної депривації (СМД), 40 – із 

сімейною депривацією (СД), 20 –із біологічною де-

привацією (БД), 160 – емоційно-соціальною депри-

вацією (ЕСД). Тому займатися реабілітацією 

пацієнтів повинні не тільки медичні заклади, а й уся 

соціальна інфраструктура, що вимагає скоордино-

ваних зусиль усіх державних інститутів. Насампе-

ред, це своєчасне виявлення передхворобливих 

станів (в загально-соматичній мережі), поведінко-

вих порушень, психогенних захворювань невротич-

ного та психотичного реєстру. Важливою стра-

тегією реабілітації було раннє вилучення пацієнта з 

психічної вади, що усувало дезадаптацію та стигма-

тизацію пацієнтів через проведення медико-психо-

логічних, соціально-освітніх та суспільних ре-

абілітаційних заходів. 

Головним змістом реабілітаційної роботи з 

підлітками вважаємо демократичність у довірливих 

стосунках медичний працівник – пацієнт; збере-

ження прав хворого, перед усім права на автоном-

ність вибору лікувального закладу (відділення), 

лікаря; мінімальною ізоляцією пацієнта від соціаль-

ного оточення (денні стаціонари, амбулаторне ліку-

вання) у 71,19±2,21% (299) та мінімальним обме-

женням його свободи (прогулянки в групі хворих, 

які одужують, створення умов для читання худож-

ньої та іншої літератури, перегляд телепередач), 

що, безумовно, сприяло у пом’якшенні медико-

соціально-психологічних наслідків психічних 

страждань з поступовим відновленням функцій, 

втрачених через хворобу. Це і відновлення позитив-

них стосунків у родині, і в інтерперсональних сто-

сунках, і повернення до навчального процесу. 
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Важливим вважали відновлення адаптаційних 

ресурсів, здатності адекватно оцінювати та вирішу-

вати проблеми суспільного життя, що допомагало 

пацієнту повернути його соціальний статус. 

Реабілітаційна програма для підлітків, які 

страждають психічними і поведінковими розла-

дами внаслідок психічної депривації, мали певні 

відмінні особливості. Загалом реабілітація підліт-

кового контингенту була досить складною, 

оскільки включала концептуальні питання збере-

ження етапності біологічних, психологічних та 

соціальних напрямків з урахуванням складностей 

характеру перехідного віку. 

Враховуючи вищевикладене наголошуємо на 

доцільності проведення наступних заходів:  

І. Біологічного, який включав адекватно 

підібране та своєчасно проведене диференційоване 

психофармакотерапевтичне лікування. Даний ме-

тод 100% застосовувався у стаціонарних хворих і у 

76% амбулаторних хворих, 24% осіб не дали згоди 

на лікування. 

ІІ. Психологічного, який розпочинався у поєд-

нанні з біологічним і продовжувався після припи-

нення медикаментозного впливу в 121 хворого 

(28,8%), і застосовувався амбулаторно у пацієнтів, 

які свідомо йшли на контакт з лікарем 237 осіб 

(56,4%), і у вихованців шкіл-інтернатів, яким (за 

необхідності) надавалася психологічна допомога 

лікарем, вихователем та психологом інтернату в 62 

осіб (14,8%). 

У пацієнтів з неповною або недостатньою ре-

дукцією психопатологічної симптоматики пропи-

сувалася обов’язковість психологічного впливу 

психолога інтернату чи психіатра з застосуванням 

раціональної психотерапії. 

Основний зміст психологічного напрямку ре-

абілітації – допомога пацієнту з психічними і по-

ведінковими розладами якнайшвидше і без нега-

тивних наслідків вийти з полону хворобливих пере-

живань та успішно повернутися до реально-

адаптованого життя (родина, школа-інтернат).. 

Психологічна допомога була спрямована 100% у 

всіх пацієнтів на налагоджування суспільних та 

міжособових контактів, сприяла підтриманню віри 

у можливість повного видужання при неухильному 

виконанні усіх вимог лікаря, а у разі ігнорування 

рекомендацій медичного працівника, оговорюва-

лася необхідність можливої повторної гос-

піталізації, що усувало, по суті, дискримінацію хво-

рих (за згодою пацієнта у разі необхідності). За-

стосування раціональної психотерапії у 87% 

допомагали усувати відмову пацієнтів від подаль-

шого лікування в стаціонарі чи амбулаторно, та 

призначення підтримуючого протирецидивного 

лікування вдома. 

ІІІ. Соціального напрямку, який продовжував 

естафету психологічного. Основна його суть поля-

гала в подоланні реадаптації, ресоціалізації 

пацієнтів у суспільстві через залучення до нав-

чання, корисної праці та змістовного проведення 

вільного часу. Належить відмітити важливу, якщо 

не вирішальну, роль активного забезпечення рівно-

ваги між психічним життям і соціальними відноси-

нами, які впливають на життєдіяльність психічно 

депривованих підлітків. 

Висновки. Проведеними дослідження вста-

новлено, що профілактика і реабілітація є важли-

вими передумовами збереження психічного здо-

ров'я підлітків як одного із критеріїв соціальної і 

психологічної стабільності окремого індивіда та 

суспільства в цілому. 
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АНОТАЦІЯ 

Розв’язана Росією війна проти України наносить значні втрати не лише економіці України, а й своїй 

власній державі. Нинішні бойові втрати збройних сил РФ важким тягарем відбиваються на економіці Росії, 

якщо до цього тягаря додати втрати, пов’язані із накладеними санкціями, тоді кожен день війни у геомет-

ричні прогресії наближає російську економіку до рецесивного стану. В статті представлено аналіз витрат 

та втрат під час російсько-української війни, який надає можливість сформувати певні погляди щодо еко-

номічних наслідків як для України так і для Росії. Так, завдяки воєнно-економічному аналізу наявної бази 

статистичної інформації щодо втрат та витрат різних видів ресурсів у вартісному еквіваленті за трьох мі-

сячний період війни здійснено прогнозування стану економіки РФ за визначеними екстраполяційними тре-

ндами; визначено зміст та структуру втрат економіки України внаслідок війни з метою включення їх до 

репарацій, які будуть пред’явлені Росії для відшкодування цих збитків, а також для подальшого їх прогно-

зування у разі продовження війни. Крім того, в статті зроблено прогноз рівня воєнно-економічної безпеки 

України та економічних наслідків для Росії залежно від тривалості російсько-української війни та за різних 

обсягів накладених на РФ економічних санкцій. Подальші дослідженні можуть полягати в розробленні 

методологічної бази щодо формування обсягів репараційних позивів до міжнародних судів та договорів 

щодо відшкодування РФ завданих національній економіці Україні збитків внаслідок війни. 

ABSTRACT 

Russia's war against Ukraine inflicts significant losses not only on Ukraine's economy but also on its own. 

The current combat losses of the Russian armed forces have a heavy burden on the Russian economy, and if we 

add to this the losses associated with the imposed sanctions, then every day of the war in geometric progression 

brings the Russian economy closer to a recessive state. The article presents an analysis of costs and losses during 

the Russian-Ukrainian war, which provides an opportunity to form certain views on the economic consequences 

for both country Ukraine and Russia. Therefore, thanks to the military-economic analysis of the available database 

of statistical information on losses and expenditures of various types of resources in cost equivalent for the three-

month period of the war, the state of the Russian economy was forecasting of the state of the Russian economy 

according to certain extrapolation trends; defined the content and structure of the losses of Ukraine’s economy as 

a result of the war in order to include them in the reparations that will be presented to Russia to compensate for 

these losses, as well as to predict them in the event of a continuation of the war. In addition, the article forecasts 

the level of military-economic security of Ukraine and the economic consequences for Russia depending on the 

duration of the Russian-Ukrainian war and the different amounts of economic sanctions imposed on Russia. Fur-

ther research may be to develop a methodological framework for the formation of the scope of reparations to 

international courts and agreements to compensate the Russian Federation for the damage caused to the national 

economy of Ukraine as a result of the war. 

Ключові слова: валовий внутрішній продукт; воєнно-економічна безпека; витрати; втрати; економі-

чні збитки; санкції. 

Keywords: Gross Domestic Product; military-economic security; costs; losses; economic damage; sanctions. 

 

Актуальність проблеми та її зв’язок з важ-

ливими науковими чи практичними завдан-

нями. Розв’язана Росією (РФ) війна проти України 

наносить значні втрати не лише економіці України, 

а й своїй власній державі. За підрахунками 

експертів, економічні збитки України після зни-

щення цивільної інфраструктури внаслідок 

російсько-української війни вже коливаються від 

564 до 600 млрд $ США [1–8]. Нинішні бойові 

втрати збройних сил (ЗС) РФ важким тягарем 

відбиваються на економіці Росії, якщо до цього тя-

гаря додати втрати, пов’язані із накладеними 

санкціями, тоді кожен день війни у геометричні 

прогресії наближає російську економіку до реце-

сивного стану. Крім того, спеціалісти зазначають, 

що основною причиною відведення російських 

військ в першій стадії російсько-української війни 

стали їх втрати, які складали в деяких підрозділах 

понад 60 % особового складу та озброєння і війсь-

кової техніки (ОВТ), тобто було досягнуто критич-

них показників втрати боєздатності цими 

підрозділами [9]. Аналіз втрат під час першої стадії 

російсько-української війни надає можливість 

сформувати певні погляди щодо можливого по-

дальшого розвитку подій як для України так і для 

Росії. Воєнно-економічний аналіз наявної бази ста-

тистичної інформації щодо втрат та витрат різних 

видів ресурсів у вартісному еквіваленті за трьох 

місячний період війни дозволить: по-перше, прове-

сти певні процедури прогнозування стану еко-

номіки РФ за визначеними екстраполяційними 

трендами; по-друге, визначити зміст та структуру 

втрат економіки України внаслідок війни з метою 

включення їх до репарацій, які будуть пред’явлені 

Росії для відшкодування цих збитків, а також для 

подальшого їх прогнозування у разі продовження 

війни. 

Тому дослідження питання, яке пов’язане з ви-

явленням можливих економічних наслідків для 

України та Росії внаслідок російсько-української 

війни є своєчасним та актуальним в умовах сього-

дення. 

Аналіз останніх досліджень, публікацій та 

низки документів свідчить про зростання уваги до 

питань втрат та витрат під час російсько-українсь-

кої війни [1–11]. Командою KSE Institute спільно з 

Офісом президента та Міністерством економіки 

України було створено проєкт “Росія заплатитьˮ 

[1]. Нині в рамках цього проєкту командою KSE 

Institute та волонтерами із партнерських ор-

ганізацій, зокрема Центру економічної стратегії, 
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Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та 

адвокації, Трансперенсі Інтернешнл Україна та ДП 

“Прозорро.Продажіˮ, здійснюється оцінювання 

втрат економіки України внаслідок війни [3]–[8]. У 

той же час, аналіз динаміки цих втрат та їх струк-

тури в публікаціях не висвітлюється. Окремі 

публікації присвячені питанням економічних втрат 

та наслідків як для Росії та України, так і для інших 

країн світу [2], [9–11]. В усіх дослідженнях підтвер-

джується думка про залежність ходу та результату 

війни від рівня матеріального виробництва та рівня 

економічного розвитку країни. Проте, на думку ав-

торів, прогнозування стану економіки РФ у разі 

продовження війни та можливих економічних втрат 

України в публікаціях розкрито не повно та потре-

бує уточнення. Отже, зазначене підтверджує необ-

хідність проведення аналізу втрат та витрат 

України та Росії під час російсько-української 

війни з метою виявлення можливих економічних 

наслідків для цих країн. 

Тому метою статті є воєнно-економічний 

аналіз бойових втрат та витрат російської федерації 

та економічних втрат України під час російсько-

української війни з метою визначення можливих 

економічних наслідків для цих країн. 

Виклад основних положень матеріалу 

статті. Під економічними збитками (економічними 

втратами) національної економіки України будемо 

розуміти виражені у грошовому еквіваленті фак-

тичні збитки (втрати), заподіяні економічним 

суб’єктам внаслідок прямого деструктивного 

впливу, а також додаткові витрати на компенсацію 

цих втрат [9]. Під прямим деструктивним впливом 

під час війни слід розуміти бойові дії, зокрема ра-

кетно-бомбові удари, артилерійські та мінометні 

обстріли, у результаті яких знищуються та руйну-

ються різноманітні споруди та комунікації. Їх руй-

нування в умовах війни безпосередньо визначає об-

сяг прямих економічних втрат країни. Орієнтовні 

дані щодо економічних збитків (втрат) України вна-

слідок російсько-української війни зведено в табл. 

1 [3]–[8].  

Таблиця 1 

Орієнтовні обсяги економічних збитків України у російсько-українській війні 

№ 

з/п 

Об’єкти ін-

фраструктури 

на 

24.03.2022 

на 

11.04.2022 

на 

26.04.2022 

на 

10.05.2022 

на 

25.05.2022 

на 

08.06.2022 

1 
Житловий 

фонд 
13452 19852 28315 30951 39379 39379 

2 

Транспортна 

інфраструк-

тура 

31674 32433 34245 35603 35863 36064 

3 
Аеропорти, 

аеродроми 
1449 1957 2785 3882 4402 4647 

4 
Заводи, 

підприємства 
2921 3658 9792 10437 11300 11499 

5 
Соціальна ін-

фраструктура 
5347 5347 7245 7285 7285 7285 

6 Інше 757 779 2842 3132 4824 5182 

 РАЗОМ 55600 64026 85224 91290 103053 104056 

 

Треба зазначити, що до транспортної інфра-

структури в табл. 1 включено такі об’єкти інфра-

структури, як: дороги, залізнична інфраструктура 

та рухомий склад, мости, мостові переходи, порти 

та портова інфраструктура. Соціальна інфраструк-

тура об’єднує заклади охорони здоров’я, середньої 

та вищої освіти, дитячі садочки, адміністративні 

будівлі, торгово-розважальні центри, культурні та 

релігійні споруди. 

Аналіз прямих втрат показує, що найбільші 

втрати в загальній сумі прямих задокументованих 

збитків економіки становлять втрати житлового 

фонду. Так, у перший місяці війни внаслідок зни-

щення житлового фонду України втрачено понад 

13 млрд $, за другий місяць близько 15 млрд $, а за 

третій місяць ще 11 млрд $. Середньодобові збитки 

спричинені втратою житлового фонду дорівнюють 

0,5 млн м2, або обчисленні у грошах 463,3 млн $. 

Частка втрат за три місяці війни, що припадає на 

житловий фонд, становить 62 % від усіх еко-

номічних втрат України. 

Результати аналізу динаміки втрат заводів та 

підприємств засвідчили, що в перший місяць зруй-

новано та пошкоджено 92 одиниці, а у другий 

місяць – 81, у третій – 55. Середньодобові втрати – 

3 одиниці, або обчисленні у грошах 133 млн $. 

Частка втрат за три місяці війни, що припадає на за-

води та підприємства, становить 8 % від усіх еко-

номічних збитків України. Аналіз прямих втрат 

об’єктів промисловості, задокументованих у 

публічних джерелах, свідчить про те, що найбіль-

ших збитків зазнали металургія, коксохімічні та 

нафтопереробні підприємства, а також машинобу-

дування [6].  

Аналіз даних запропонованих в табл. 1 надає 

можливість визначити структуру економічних 

збитків України за перші три місяці війни, яка пред-

ставлена на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Структура економічних збитків України за перші три місяці війни 

 

Отже, для прогнозування розподілу прямих економічних втрат під час війни, слід застосовувати 

орієнтовну структуру прямих економічних втрат, яку наведено на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Орієнтовна структура економічних збитків України, для прогнозування їх розподілу 

 

Орієнтовний розподіл економічних збитків та-

кий: житловий фонд – 45 %, транспортна інфра-

структура – 25 %, заводи та підприємства – 12 %, 

аеропорти та аеродроми – 6 %, соціальна інфра-

структура – 6 % та інше – 6 %.  

Аналіз та дослідження наявних статистичних 

даних щодо збитків національної економіки 

України за перші три місяці російсько-української 

війни дозволяють здійснити їх прогнозування мето-

дом екстраполяції на 6-8 місяців вперед рис. 3. Про-

гноз здійснювався за песимістичного, зваженого та 

оптимістичного сценарію розвитку воєнних дій, з 

метою визначення прогнозованого діапазону коли-

вання показника збитків національної економіки 

України як частки від показника ВВП 2021 року. 

Розрахунковим показником ВВП обрано показник 

2021 року, оскільки прогнозування ВВП України у 

2022 році має достатньо нечіткий характер врахо-

вуючи невизначеність обстановки та складність 

прогнозування прийняття управлінських рішень на 

рівні таких країн як Україна та Росія. Результати ро-

зрахунків показують, що розбіжності між оп-

тимістичним та песимістичним прогнозом склада-

ють приблизно 13 %. Найменше відхилення від екс-

траполяційного тренду має показник зваженого 

прогнозу 2-3 %.  
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Рисунок 3 – Прогноз економічних збитків України як відсотку від ВВП 2021 року (песимістичний, 

зважений та оптимістичний прогноз) 

 

Продовження війни до кінця року за результа-

тами прогнозування показує, що втрати національ-

ної економіки України можуть складати близько 

60 % за песимістичної оцінки, 56 % за зваженої 

оцінки та 46 % за оптимістичної оцінки. Але треба 

не забувати, що проведені розрахунки впливу на 

показник ВВП України в основному стосуються 

втрат цивільної інфраструктури, а якщо до проведе-

них розрахунків додати втрати сил оборони країни, 

тоді збитки національної економіки можуть зрости 

ще на 5-10 % від ВВП додатково. Збільшення 

періоду активних воєнних дій, а також їх інтенсив-

ності збільшує показники падіння ВВП України 

внаслідок зростання економічних збитків, втрат 

особового складу та військової техніки, витрат ма-

теріально-технічних ресурсів тощо. Усе це нега-

тивно відбивається на рівні воєнно-економічної 

безпеки України. За попередніми прогнозами 

експертів у разі тривалості війни понад рік та слаб-

кої підтримки країнами Європи відновлення воєн-

ного та економічного потенціалу України рівень 

воєнно-економічної безпеки (ВЕБ) України зни-

зиться практично у два рази (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Рівень економічної безпеки України за різної тривалості російсько-української війни 

(розраховано методом експертного опитування) 
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Значними негативними наслідками для економіки Росії є завданні ЗС України втрати агресору. Ди-

наміка вартості загальних бойових втрат противника з 24.02 до 24.04.2022 року (офіційні зведення ГШ ЗС 

України) наведено на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Вартість безповоротних втрат РФ станом на 24.04.2022 року, млрд. $ США 

 

Станом на 24.04.2022 року вартісні показники 

втрат для РФ складають понад 13 млрд. $ США, а 

це понад 0,75 % від ВВП РФ у 2021 році. Нині 

визначити яка це частка від ВВП Росії 2022 року 

практично не можливо, оскільки прогнозований по-

казник ВВП Росії на 2022 рік не враховує введені 

економічні санкції та наявні втрати й витрат під час 

ведення бойових дій. 

Росія вже втратила у бойовому потенціалі (БП) 

від 5 до 9 % від загального бойового потенціалу ЗС 

РФ, проте цей показник не враховує того, що втрати 

зазнали найбільш елітні та боєздатні підрозділи ЗС 

РФ. Розрахунок втрат БП проводився за основними 

зразками ОВТ станом на початок війни. Аналіз да-

них (рис. 5) показує, що найбільш інтенсивний 

період втрат (найбільш вартісний для противника) 

– це 4-5 доба, а також 29-32 доба. У середньому за 

період у 60 діб щоденні втрати у вартісному еквіва-

ленті складали для Росії – 250-260 млн $ США. 

Усереднена структуру втрат ЗС РФ за 

двомісячний період за видами втрат наведено на 

рис. 6. Аналіз представленої структури засвідчує, 

що найбільш вартісні втрати це літаки, танки, 

гелікоптери, бойові броньовані машини, кораблі та 

катери.  
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Рисунок 6 – Усереднена структуру втрат ЗС РФ внаслідок російсько-української війни, % 
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У табл. 2 наведені результати розрахунків 

щодо прогнозу економічних наслідків для РФ за-

лежно від тривалості російсько-української війни 

та за різних обсягів накладених на РФ економічних 

санкцій, а саме: часткові санкції без урахування ем-

барго (заборону) на імпорт нафти та газу для країн 

Європи та з урахуванням наслідків ембарго. За до-

помогою методів математичної статистики та 

експертного опитування було розраховано 

коефіцієнт збільшення втрат Росії у разі зміни три-

валості війни. Цей коефіцієнт характеризує збіль-

шення втрат РФ у разі продовження активної фази 

ведення війни на 2-3 напрямках. Показник загаль-

них витрат у війні був розрахований з урахуванням 

вартості втрат та вартості матеріально-технічних 

засобів для підготовки та введення бойових дій на 

території України. 

Таблиця 2 

Прогноз економічних наслідків для Росії залежно від тривалості російсько-української війни 

2-3 місяці 3-6 місяців 6-12 місяців 1-1,5 роки

за умов часткової 

дії санкцій
-8,6 -12,5 -16,9 -20,3

за умов введення 

санкцій на імпорт 

нафти та газу

-13,7 -22,4 -26,3 -38,7

2 ВВП Росії у 2021 млрд. дол. 1552,7 1552,7 1552,7 1552,7 1552,7

3 за умов часткової дії санкцій 1552,7 1419,17 1358,61 1290,29 1237,50

4
за умов введення санкцій та введення 

ембарго на імпорт нафти та газу
1552,7 1339,98 1204,90 1144,34 951,81

5
Прогнозований коефіцієнт збільшення 

втрат Росії у разі зміни тривалості війни,%
1,39 2,55 5,64 7,91

6 Вартісний показник втрат млрд. дол. 13,248 18,41 33,78 74,72 104,79

7 Вартісний показник втрат % від ВВП 0,85 1,30 2,49 5,79 8,47

8
Загальні витрати у війні (з урахуванням 

втрат та витрат на підготовку та ведення 

юойових дій), млрд. дол. США

21,859 30,384 55,741 123,286 172,906

9
Відсоток від ВВП (загальні витрати), % (за 

умов часткової дії санкцій)
1,41 2,14 4,10 9,55 13,97

10
Відсоток від ВВП (загальні витрати), % (за 

умов дії санкцій введення ембарго на 

імпорт нафти та газу)

1,41 2,27 4,63 10,77 18,17

11
Прогнозований відсоток воєнного 

бюджету РФ від ВВП,%
4,37 8,63 11,02 14,53 19,65

12
Воєнний бюджет Росії у 2021, млрд. дол. 

США
67,910 122,474 149,719 187,480 243,169

13 Відсоток від воєнного бюджету (втрати), % 19,51 15,04 22,56 39,85 43,09

14
Відсоток від воєнного бюджету (загальні 

витрати), %
32,19 24,81 37,23 65,76 71,11

1
Прогнозовнаий відсоток падіння ВВП Росії 

за різних умов введення економічних 

санкцій, %

№ Показники / тривалість війни

Статистичні та 

розрахункові 

показники

Можлива тривалість війни

 
 

Результати розрахунків показують, що за два 

місяці війни втрати РФ складають приблизно 

0,85 % від ВВП та понад 19 % від воєнного бюд-

жету, а загальні витрати на війну із урахуванням 

вартісних оцінок втрат складають приблизно 

1,41 % від ВВП та понад 32 % від воєнного бюд-

жету. Зазначене збурює катастрофічні наслідки для 

розвитку ЗС РФ, а особливо модернізацію ОВТ у 

найближчі декілька років. У разі тривалості війни 

понад рік та підтримання існуючої інтенсивності 

ведення бойових дій за умов часткової дії санкцій - 

загальні витрати РФ на російсько-українську війну 

складуть понад 13 % від ВВП, а за умов введення 

ембарго на нафту та газ понад 18 % від ВВП, що є 

важким тягарем для подальшого стабільного 

функціонування економіки РФ. 

Проведений воєнно-економічний аналіз втрат 

та витрат РФ у російсько-українській війні із визна-

ченням прогнозованих наслідків залежно від її 

можливої тривалості показує, що ВВП РФ у 

найближчі два роки буде знаходитися у стані ре-

цесії, бо навіть орієнтуючись на показники 2021 

року видно, що воєнний бюджет РФ у разі трива-

лості війни понад рік на 50-60 % буде витрачатися 

на ведення бойових дій та відновлення втрат. У разі 

тривалості війни від 1 до 1,5 років воєнний бюджет 

РФ буде складати 15-20 % від ВВП, що створить за-

грозливий стан напруження економіки РФ та може 

спричинити дефолт та зниження соціального рівня 

життя для населення країни в декілька разів.  

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Результати аналізу витрат та втрат України 
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та Росії під час російсько-української війни засвід-

чують таке. По-перше, втрати національної еконо-

міки України за другий місяць війни збільшилися 

на 53 % порівняно з першим та ще на 32 % в тре-

тьому, при цьому середньодобові втрати у грошо-

вому обчисленні за перші три місяці війни станов-

лять 1,1 млрд $ США.  

По-друге, наміри Росії щодо широкомасштаб-

ного використання інфраструктури України у своїх 

цілях за аналогією Криму не здійснилися, тому й 

була змінена тактика щодо максимального ура-

ження об’єктів інфраструктури України у бік зни-

щення. Основна частка збитків національної еконо-

міки України внаслідок активного нападу Росії (ра-

кетні удари та обстріли артилерією) припадає на 

транспортну інфраструктуру і житловий фонд та 

становить 70 % від усіх прямих економічних втрат. 

Для подальшого прогнозування зазначених втрат 

України пропонується застосовувати такий розпо-

діл між основними групами прямих економічних 

втрат: житловий фонд – 45 %, транспортна інфра-

структура – 25 %, заводи та підприємства – 12 %, 

аеропорти та аеродроми – 6 %, соціальна інфра-

структура – 6 % та інше – 6 %. 

По-третє, тривалість російсько-української 

війни понад рік та відсутність підтримки країнами 

Європи відновлення воєнного та економічного по-

тенціалу України знизить рівень її воєнно-економі-

чної безпеки практично у два рази. 

По-четверте, Росії необхідна пауза у війні для 

пошуку можливостей проведення мобілізаційних 

заходів, відновлення ОВТ, підготовки особового 

складу (особливо льотного) та підвищення мо-

рально-психологічного стану військ. Тривалість 

російсько-української війни в активній фазі ще по-

над 6-12 місяців розхитує стабільність 

функціонування економіки Росії, а термін від од-

ного до півтора року створює передумови повної 

рецесії економіки Росії на декілька років із на-

явністю ознак її безповоротної руйнації.  

Подальші дослідженні можуть полягати в роз-

робленні методологічної бази щодо формування 

обсягів репараційних позивів до міжнародних судів 

та договорів щодо відшкодування РФ завданих на-

ціональній економіці Україні збитків внаслідок 

війни. 
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ABSTRACT 

In the modern world, as demographics, social conditions, and political circumstances change, the question of 

creating conditions for the development of a multicultural personality with the aim of fostering social cohesion 

and tolerance towards other nationalities is acute. A multicultural education, which is based on the equality of 

social justice, is called upon to achieve this goal. The main research methods are: theoretical analysis of foreign 

and domestic literature on the research problem, analysis of the relationship of concepts such as multiculturalism 

and polyculturalism. The components necessary for the formation of multiculturalism in pedagogy are the reduc-

tion of prejudice, the expansion of educational and social culture. The pedagogical problems of multiculturalism 

mainly deal with the issues of sociocultural, linguistic and psychological adaptation of foreign ethnic children the 

support of migrant children in a multicultural educational environment, in connection with which the principles of 

multicultural education are determined, and the features of multicultural teacher training for working with foreign 

ethnic children are studied. Scientific, theoretical and practical aspects of the organization of educational work 

with students are being developed in the modern school. It becomes important to understand what a multicultural 

person is and how he differs from “ordinary” people, at what stage the definition and tracking of the conditions 

under which a cultural identity turns into a multicultural one is taking place. These aspects require special attention, 

as they relate to efforts to resolve conflicts in the existing society. Potentially, a multicultural style can be formed 

and manifest itself in any society or culture that faces new views, a different way of life. In early 2020, the changes 

associated with the coronavirus pandemic, have revived the need to preserve our own and collective cultural iden-

tity. Along with disorientation, new opportunities appear in order to realize our individuality and the identity of 

the human race as a whole. Perhaps, right now, a new type of individual is emerging, which is part of a community 

of citizens who want to see the world as one and feel like something whole with all its parts.  

Keywords: inculturation, multicultural identity, multicultural education, multicultural competence, corona-

virus, subcultural identity, ethno-cultural identity. 

 

In recent decades, the process of preparing people 

for life in a multinational society, in the context of in-

creasing multiculturalism, has been at the forefront of 

pedagogical research, which is reflected in the theory 

and practice of multicultural education, which is de-

signed to create conditions for the education of a mul-

ticultural personality [4; 7], multicultural competence, 

which is understood as the ability for self-identification 

with simultaneous tolerance for other cultures [2]. Mul-

ticulturalism is continuously associated with the preser-

vation and development of cultural differences, the 

recognition of the corresponding rights of individual 

and collective subjects (including minorities), and is 

very common both as a concept and as a corresponding 

phenomenon that largely determines the picture of the 

modern world. Attitude towards him initially and still 

very ambiguous [9]. According to some, multicultural-

ism requires more and more recognition, as it is an im-

portant direction that can change political life today. 

The requirements and conditions of a policy that takes 

into account the cultural diversity are not just declared, 

but in many cases are accepted and implemented, which 

is why we are witnessing the birth of new, multicultural 

models of society and the state [2]. According to others, 

it is a source of constant clashes of interests between 

the “local” and the “come in large numbers”, a deep 

crisis and inevitably fails, since the main problem lies 

in the contradiction with the objective historical reality, 

where everyone is sincerely sure that it is his laws that 

are “true”, because which is accepted in his culture [1]. 

However, it is precisely in such contradictions, in our 

opinion, that the key to the dialectical solution of the 

problem can be found. Thus, multicultural education 

becomes the most important vector of practical work. 

The pedagogical problems of multiculturalism are 

based mainly on the issues of linguistic, psychological 

and socio-cultural adaptation of foreign-ethnic and for-

eign-speaking children, accompanying migrant chil-

dren in a multicultural educational environment, in con-

nection with which the principles of multiculturalism in 

education are determined, the features of professional 

training of a multicultural teacher for working with for-

eign-ethnic children are studied. children, scientific, 

theoretical and practical aspects of organizing educa-

tional work with migrant students in a modern school 

are being developed [5]. Differences between the con-

cepts of "polyculturalism" (the creation of a single so-

ciety by representatives of different cultures, ethnic 

groups, nationalities, religions) and "multiculturalism" 

(a situation in which all members of society must ad-

here to the principles of multiculturalism) are found [7]. 

A strategy for the transformation of education in the 

context of rapidly developing multicultural processes 

has been proposed, which includes changes in the con-

tent of education, improvement of educational practices 

and optimization of ways of interaction between educa-

tional institutions [4]. It should be noted that the philo-

sophical foundations for educating a multicultural per-

sonality have been worked out to a lesser extent in 

terms of not only social adaptation, adaptation to the 
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prevailing conditions, but anticipatory pre-adaptation 

as a catalyst, conductor of intercultural integration. One 

of the tasks of any culture is to organize, integrate and 

maintain psychosocial personality patterns, which are 

known to be actively formed during childhood and ad-

olescence. Any culture projects unique and necessary 

conditions and relationships for each person, which are 

an important component of the process of socialization 

and inculturation, in which impulses and motives ac-

quire meaning, structuring of higher forms of individ-

ual consciousness takes place. All cultures, one way or 

another, relate to the philosophical issues of life: the 

cosmological ordering of the Universe, the origin, ex-

istence and fate of man and mankind, the nature of 

knowledge and practical experience. The way in which 

a person asks these questions and seeks answers to 

them, the social connections and relationships that are 

nurtured, expresses the pattern of cultural identity. 

Thus, the conceptualization of identity should contain 

three interrelated levels of integration and analysis - bi-

ological, social and philosophical, interconnected by 

culture, which operates through sanctions and rewards, 

totems and taboos, prohibitions and myths. The unity 

and integration of society, nature and the cosmos is re-

flected in the general image of oneself, the conscious-

ness of the individual. These images, in turn, are based 

on universal human drives. In any analysis of cultural 

identity, a certain configuration of motivational needs 

is implied. As A. Maslow suggested, human motives 

form a certain hierarchy, in which the most powerful 

motives will monopolize consciousness and tend to 

form various abilities on their own. The needs of in-

fancy and childhood focus mainly around food, water 

and warmth, that is, they are biological and physiolog-

ical in nature. Social needs are deeper in adolescence 

and youth, during the period of self-assertion [9]. The 

individual moves from identity to identity through the 

process of cultural education. A person always recre-

ates his individuality, moving from one experience of 

himself to another, sometimes combining them, some-

times discarding them, reacting situationally and dy-

namically. An individual style can be characterized by 

an endless series of experiments and explorations, some 

of which may be minor, some of which may be funda-

mental. A multicultural person is always in a certain ac-

tivity in which a basic self-image is formed, constantly 

changing through experience and contact with the out-

side world. At the same time, he respects the indefinite 

boundaries of the self. Identity parameters cannot be 

clearly fixed and predictable, they are rather a tempo-

rary form and readiness for change. Multicultural peo-

ple are capable of major changes in their belief system, 

they can reconsider their socio-psychological style, as-

suming greater flexibility. Such an individual aspires to 

ideas and feelings that can give a match to his own inner 

world and, in turn, set the vector to the eternal search 

for something universal and perfect. a person, like great 

philosophers in any phase of his development, on the 

one hand, cannot fully accept the rules of any particular 

culture, on the other hand, he is limited by his condi-

tioning. For this reason, needs, urges, motives and ex-

pectations are constantly adjusted according to the con-

text in which it is located. This style, which has a rela-

tive, relational character, makes it possible to look at 

their original culture from a different point of view. 

Such poignancy evokes a dynamic and critical stance in 

the face of totalitarian ideologies, systems and move-

ments. The flexibility of a multicultural personality 

makes it possible to modify adaptability to a large ex-

tent. However, the success of social adaptation at the 

same time allow the existence of certain constants, 

something stable and unchanging in life. A multicul-

tural person can be classified as three main positions in 

thinking and behavior. 1. Each culture, as a system, has 

its own internal coherence, integrity and logic of values 

and attitudes, beliefs and norms that give meaning and 

meaning to both individual and collective identity. 

2. No culture is better or worse than another in its 

properties. All cultural systems are equally valid and 

valid as varieties of human experience. 

3. All people are culturally interconnected to some 

extent. Each culture endows a person with some sense 

of identity, some regulation of behavior and some sense 

of one's own place in the surrounding reality. 

A multicultural person embodies these positions 

and lives by them daily, and not only in intercultural 

positions. They are the place of his inner image of the 

world and himself. Therefore, multiculturalism is not 

just a sensitivity to many other cultures. Rather, this is 

a constant process of nurturing and simultaneously 

budding from such a cultural context. One cannot be 

free from the influence of culture, but there is no per-

manent cultural character either. In shifts in the identity 

process, the multicultural personality constantly recre-

ates the symbol of the self. Indefinite boundaries and 

ever-changing relationships brought about by biologi-

cal, social, and philosophical patterns allow the release 

of the individual's complex responses to cultural sys-

tems. Such cultural plasticity implies changes in per-

sonality. On purpose or by chance, multicultural people 

experience changes in their condition; their religion, 

personality, behavior, occupation, nationality, 

worldview, political beliefs and values may be partially 

or completely reformatted under the influence of new 

experience. The relationship of multicultural people to 

cultural orders is weak and fragile. The cultural and so-

cial sphere of the individual is the basis of his person-

ality, values and certain actions. However, this same 

person may, within certain limits, prefer the environ-

ment and conditions that will affect him. Who then is a 

multicultural person? Representatives of multicultural-

ism note that such individuals most likely have under-

gone changes in identity and, in some cases, quite rad-

ically broke with their former selves. In them, one can 

notice points of change in which the significance of the 

values, attitudes and worldview that we characterize 

with identity has undergone changes. Such individuals 

should not be studied from the position of "ordinary" 

people, since each of them also express some attributes 

of another person, deliberately or mistakenly moving 

from one coordinate system to another, from one envi-

ronment to another. Incomprehensible activity allows 

such people to live many different lives, sequentially or 

simultaneously. But, on the other hand, such psy-

chocultural flexibility leads to tension and stress. First, 
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it's a vulnerability. Not following clear boundaries and 

forms, such an individual is prone to confusion in con-

cepts and meanings - what is fundamental and what is 

insignificant.  

Without a certain framework, life experience itself 

has no clear limits, and therefore no meaning: where 

there is no evil, there can be no good; where there are 

no prohibitions, nothing can be sacred. Boundaries, 

while indefinite, encourage separation and definition of 

who we are in relation to someone or something else. 

Secondly, a multicultural person can easily become 

multiphrenic, that is, using the terminology of E. Erick-

son, acquire a “dispersed identity”. Where the configu-

ration of loyalty and identification is constantly chang-

ing, a person is open to any incentives. The task of each 

cultural group is to count the images and symbols that 

the individual can transform into his own existence. But 

where all messages and stimuli are given equal weight, 

the individual can easily become overwhelmed by the 

demands of outsiders. Thirdly, a multicultural person 

can easily suffer from the loss of a sense of authenticity. 

In the course of cultural adaptation, he can potentially 

take on many roles that are not related to each other. 

Roles, according to psychologists, are models of behav-

ior that are expected from a person in a given situation, 

in certain social or cultural statuses. Behind the roles 

are deeper processes of cognition, experience and eval-

uation, which make up a single canvas. Fourth, it is the 

risk of amateurism. The energy and enthusiasm that 

arises in new situations can be transformed into some 

quirks and fantasies in which a multicultural person 

tries to avoid more fundamental responsibilities and 

hobbies. Visible plasticity masks the avoidance of real 

problems that are avoided or acquire only superficial 

significance. This is especially true in societies where 

young people are vulnerable to the challenges of mod-

ern global culture, identity can give way to dilettantism, 

“in which the individual flows, unaffected, unhindered 

and unaffected, through social, political and economic 

manipulation. Fifth, a multicultural person can take 

psychological refuge in relation to existential absurdity 

by ridiculing the stereotypes and lifestyles of other peo-

ple, reacting at best with aloofness and aloofness, and 

at worst as a nihilist who sees salvation in denial. 

Where boundary violation creates a chasm that sepa-

rates a person from meaningful relationships with oth-

ers, it can hide behind unsafe cynicism and apathy. In 

such a state, nothing inside or outside the personality 

has serious consequences; the individual in such a po-

sition must ultimately despise that which cannot be un-

derstood and included in his own existence. These 

stresses should not be confused with the tension and 

anxiety that comes with intercultural adjustment. Cul-

ture shock is a more superficial combination of prob-

lems resulting from the misinterpretation of commonly 

accepted and understood signs of social interaction. 

Moreover, the distinction between these contradictions 

should not indicate that a multicultural person neces-

sarily faces these difficulties. The multicultural style of 

identity is based on fluid, dynamic movement, the abil-

ity to move in and out of diverse contexts, and to main-

tain internal coherence in various situations. A multi-

cultural individual can equally be a great artist or a neu-

rotic, each of whom is equally receptive to the cultural 

trends of his time. Any list of such persons belonging 

to different cultures may include both persons who 

have achieved a high degree of success (famous writ-

ers, musicians, diplomats, etc.), as well as those whose 

lives, for one reason or another, were broken by insur-

mountable circumstances. The process of formation of 

a multicultural identity leads to a new type of personal-

ity, not limited by the boundaries of culture. However, 

both women and men, regardless of age, must be able 

to overcome the difficulties of intercultural contact. In-

tercultural psychology is rich in examples of problems 

people face in other cultures. For example, integration 

and assimilation represent two different responses to 

the dominant culture: the first involves the maintenance 

of subcultural differences, the second is absorption into 

the larger cultural system. The relationship between as-

similation, integration, and identification suggests that 

if people identify with their own group, they will have 

a favorable attitude toward integration. On the other 

hand, if they identify with the host society, this contrib-

utes to assimilation [8]. Various negative attitudes, psy-

chosomatic stresses and deviant behavior are associated 

with this. A multicultural person is in many ways a 

stranger. The degree to which a given individual can 

change frame of reference and learn about group struc-

tures and functions while maintaining a clear under-

standing of personal, ethnic, and cultural characteristics 

may well be the extent to which he or she functions suc-

cessfully across cultures. It is difficult to determine the 

conditions under which a cultural identity will turn into 

a multicultural one. Such changes are most likely in 

cases where the foundations of collective cultural iden-

tity have been violated in communities that have been 

subjected to stress for a long time due to environmental 

or economic difficulties, suffered from natural or man-

made disasters [3]. Potentially multicultural attitudes 

and values can develop where there is a balanced ex-

change between cultures that are not completely dispar-

ate, or where the rate of change is evolutionary rather 

than forced. Thus, a multicultural style can be born and 

initially expressed in any society or culture that is faced 

with new attitudes, a different way of life. The studies 

of psychologists and anthropologists are increasingly 

consistent with the idea of a multicultural personality, 

which is nurtured in conditions of stress and tension 

that arise at the macro and micro cultural levels [6]. Ap-

parently, a multicultural style is able to form when an 

individual is able to discuss the conflicts and contradic-

tions inherent in intercultural contacts. Thus, a multi-

cultural person may well represent an affirmation of in-

dividuality at a higher level of social, psychological and 

cultural integration. Psychological neoplasms in new 

conditions often lead to the disintegration of the per-

sonality, but, in turn, are the basis for growth and de-

velopment. The basis for each new identity of a multi-

cultural person lies in the destruction of previous iden-

tities. The process of adjustment and adaptation is part 

of the growth of a new type of wholeness at a higher 

level of integration. In general, researchers do not sug-

gest that multiculturalism is currently the predominant 
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style of behavior or type of character. It is also not as-

sumed that multicultural people, by virtue of their free 

attitude towards other cultures, are “better” than sup-

porters of a mono- or bicultural model. However, it can 

be argued that multiculturalism is an increasingly sig-

nificant socio-psychological phenomenon that requires 

further research and conceptualization. At the same 

time, multiculturalism becomes a rather serious prob-

lem for study and understanding, including from a psy-

chological and pedagogical point of view, since it em-

bodies the characteristics that act as a mediator, a cata-

lyst for contacts between cultures. The variation and 

flexibility of this style of identity allows one to be in-

cluded in various contexts and environments without 

being completely alienated from the original ones. 

There is no doubt that people with a broader self-con-

sciousness than the space of the original culture appear 

more and more often. However, truly multicultural peo-

ple are rare, although they are uniquely positioned to 

mediate cultures around the world, contributing to their 

preservation. In the process of adaptation, such a person 

is in a unique position for understanding and research-

ing the psychocultural dynamics of other systems. To-

day we live in a transitional period of history, which 

makes it necessary for the manifestation of parallel 

forms of the cultural process, opening up for people 

both positive advantages and negative sides. The events 

of early 2020 related to the coronavirus pandemic have 

caused a revival of the need to preserve their own and 

collective cultural identity. 

The tragedy claimed tens of thousands of lives, de-

stroyed the habitual way of life of millions of people. 

Before our eyes, what was considered important in pre-

vious decades has depreciated and become unsafe - 

globalization, a consumer society, freedom of move-

ment, familiar services, and even handshakes. As never 

before, the question arose before all mankind - to unite 

or to be every man for himself? Experts agree on one 

thing: having emerged from quarantine measures, peo-

ple will find themselves in a new, unusual world, along 

with disorientation and alienation, new opportunities 

will appear in order to realize their individuality and the 

identity of the human race as a whole. Perhaps, before 

our eyes, a new type of person is being born, who is 

part of a community of citizens who want to see the 

world as one and feel as one with all its parts. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті досліджено особливості професійної діяльності учителя інформатики в умовах інформаційно-

комунікаційного освітнього середовища. Визначено вміння, що сприятимуть розвитку методичної підго-

товки вчителя інформатики до використання освітніх вебресурсів у професійній діяльності. Розглянуто 

вимоги до вчителя інформатики як до сучасного фахівця з інформатизації. Визначено компоненти педаго-

гічної діяльності вчителя інформатики в інформаційно-комунікаційному освітньому середовищі. З’ясо-

вано, що професійна діяльність учителя інформатики в умовах інформаційно-комунікаційного освітнього 

середовища вимагає освоєння сучасних технологій, нових форм, методів і засобів організації навчальної 

діяльності.  

ABSTRACT 

The article analyzes the features of the professional activity of a computer science teacher in the conditions 

of information and communication educational environment. We identified the skills that will contribute to the 

development of methodological training of computer science teachers for the use of educational web resources in 

professional activities. We also considered the requirements to the teacher of computer science as to the modern 

specialist in informatization. In the article we determined the components of pedagogical activity of a computer 

science teacher in the information and communication educational environment. It was found that the professional 

activity of a computer science teacher in the information and communication educational environment requires 

the development of modern technologies, new forms, methods and means of organizing educational activities. 

Ключові слова: професійна діяльність, учитель інформатики, інформаційно-комунікаційне освітнє 

середовище, освітні вебресурси. 

Keywords: professional activity, computer science teacher, information and communication educational en-

vironment, educational web resources. 

 

Учитель інформатики, як сучасний фахівець з 

інформатизації, має вміти підбирати інформаційно-

комунікаційні технології, виходячи з потреб праці-

вників освітніх закладів і рівня оснащеності навча-

льного закладу; проводити консультаційну роботу 

з працівниками освітніх закладів з питань викорис-

тання інформаційно-комунікаційних технологій, ви-

користовуючи вебсервіси для спілкування з уч-

нями, батьками, зі своїми колегами; знаходити, ана-

лізувати, оцінювати й ефективно використовувати 

інформацію в освітній діяльності, а також створю-

вати інформаційні ресурси, використовуючи різні 

технології обробки інформації. 

Важливу роль в організації навчально-пізнава-

льної діяльності учнів відіграють освітні вебресу-

рси [1, с. 218]. Для активізації навчально-пізнаваль-

ної діяльності учнів вчителю доводиться розв’язу-

вати такі завдання: здійснювати пошук наявних 

освітніх вебресурсів з відповідної тематики; аналі-

зувати та здійснювати добір необхідних освітніх 

вебресурсів; створювати власні освітні вебресурси; 

розміщувати освітні вебресурси в локальній або 

глобальній мережі; використовувати освітні вебре-

сурси в навчально-виховному процесі. Ефективне 

розв’язання зазначених завдань можливе за умови 

сформованості у майбутнього вчителя умінь і нави-

чок використання та створення освітніх вебресур-

сів [1, с. 218]. 

Учитель інформатики має бути готовим до фо-

рмування інформаційно-комунікаційного освіт-

нього середовища, основою якого є технічна ком-

понента. Майбутній учитель має вміти організувати 

мережеве, електронне навчання із застосуванням 

освітніх вебресурсів. Найбільш перспективними 

для задоволення цих вимог видаються моделі нав-

чання на хмарних технологіях. У такій моделі ство-

рюються передумови для об’єднання потенціалу 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6809748


26 Sciences of Europe # 96, (2022) 

вчених, викладачів та вчителів для розвитку педа-

гогічної науки і реалізації освітнього процесу як у 

школі, так і в закладах вищої освіти. 

Професійна діяльність учителя інформатики в 

умовах інформаційно-комунікаційного освітнього 

середовища вимагає освоєння сучасних технологій, 

нових форм, методів і засобів організації навчаль-

ної діяльності, що змушує орієнтуватися на нові ви-

моги: застосовувати різноманітні форми організації 

навчальної діяльності, засновані на мережевих тех-

нологіях (Інтернет-навчання, освітні вебсервіси, 

мережеві університети); створювати системи дида-

ктичних матеріалів на основі вебтехнологій, що мі-

стять як навчальний, так і контролюючий матеріал; 

активно використовувати мережеві інформаційні 

ресурси (Інтернет, освітні вебресурси, мережеві ба-

нки і бази даних та ін.); інтенсивно використову-

вати інформаційні та освітні технології для органі-

зації активної освітньої взаємодії і комунікації, про-

водити експертизу освітніх ресурсів і методик 

навчання, заснованих на впровадженні вебтехноло-

гій і засобів інформаційно-комунікаційних техно-

логій. 

Розвитку методичної підготовки вчителя інфо-

рматики з використання освітніх вебресурсів у про-

фесійній діяльності сприяють такі вміння: цілесп-

рямовано застосовувати цифрові освітні ресурси 

при проєктуванні та організації освітньої діяльно-

сті, орієнтованої на сучасні освітні результати в мо-

тиваційній, когнітивній і діяльнісній сферах, для 

оперативного контролю, оцінки, діагностики нав-

чальних досягнень учнів (контролюючі програми, 

е-портфоліо та ін.) тощо; обґрунтовано використо-

вувати нові освітні технології; методи і форми нав-

чання; побудовані або ефективно реалізовані на ос-

нові дидактичних можливостей засобів інформа-

ційно-комунікаційних технологій (метод 

навчальних проєктів, автоматизовані навчальні си-

стеми, дистанційна, мережева, змішана форми нав-

чання тощо; володіти методикою використання елек-

тронних підручників і специфікою застосування тра-

диційних підручників, що містять засоби 

інформаційно-комунікаційних технологій і спира-

ються на освітні вебресурси; уміти проводити 

об’єктивну оцінку електронних освітніх ресурсів з 

погляду доцільності та ефективності їх викорис-

тання в освітньому процесі, визначати необхідність 

їх використання в кожному конкретному випадку 

для вирішення поставлених педагогічних завдань; 

володіти технологією дистанційного навчання із за-

стосуванням засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій, використовувати сервіси WEB 2.0 ‒ 

WEB 4.0, створювати мережеві спільноти та вико-

ристовувати їх можливості під час уроку, позауро-

чній діяльності, а також при підвищенні кваліфіка-

ції, зокрема для обміну передовим педагогічним до-

свідом та інноваціями зі своїми колегами в усій 

країні і за її межами; вчителю інформатики нового 

покоління необхідно володіння елементами права 

(основи авторського права, захист прав інтелектуа-

льної власності та інші норми права, що регулюють 

діяльність в інформаційно-комунікаційному освіт-

ньому середовищі); володіти організаторськими та 

управлінськими вміннями для ведення спільної ді-

яльності із зовнішніми організаціями, зокрема з 

державними установами та представниками біз-

несу. 

Усе це зумовлює появу таких видів діяльності, 

як виконання контрольної, діагностичної, корекцій-

ної, навчальної, виховної та атестаційної функцій з 

використанням контролюючих програмних засобів 

(е-портфоліо, бази даних, електронні журнали). 

Як зазначає М.В. Братко, на сьогодні є актуа-

льною проблема створення системи освіти, яка б 

відповідала сучасним вимогам, сприяла цивіліза-

ційному поступу українського суспільства [Братко, 

с.16]. Освітнє середовище вищого навчального за-

кладу – це комплекс умов (можливостей) та ресур-

сів (матеріальних, фінансових, особистісних, тех-

нологічних, організаційних, репутаційних) для 

освіти особистості, що склались цілеспрямовано в 

установі, яка виконує освітні функції щодо надання 

фахової освіти, що відповідає певному рівню вищої 

освіти, забезпечує можливості для загальнокульту-

рного та особистісного розвитку суб’єктів освіт-

нього процесу. Такий підхід дозволяє розглядати в 

якості «фактору впливу» на суб’єкта навчально-ви-

ховного процесу у вищому навчальному закладі 

будь-яку з умов або будь-який ресурс освітнього се-

редовища [1, с.19]. 

Керуючись вимогами до вчителя інформатики 

та видами діяльності, якими має він володіти відпо-

відно до державного освітнього стандарту третього 

покоління, визначаємо компоненти його педагогіч-

ної діяльності: когнітивно-дослідницьку, конструк-

тивну, комунікативну, проєктувальну, організа-

ційну, контролюючу, експертну та пропонуємо до-

повнити її способами діяльності з використанням 

можливостей освітніх вебресурсів. 

Когнітивно-дослідницька діяльність пов’язана 

з вивченням і аналізом можливостей освітніх вебре-

сурсів, діяльністю учнів при їх використанні, коре-

кцією своєї діяльності і діяльності учнів при вико-

ристанні засобів інформатизації освіти; виявленням 

педагогічних проблем, для вирішення яких необхі-

дно використовувати освітні вебресурси; здійсненням 

аналізу можливостей удосконалення шкільного ку-

рсу інформатики (розвиток структури, змісту, орга-

нізаційних форм і методів освітнього процесу), ці-

леспрямований і методично обґрунтований пошук 

необхідного навчального, методичного та довідко-

вого вебpecypca з інформаційних мереж тощо.  

Конструктивна діяльність пов’язана з констру-

юванням гіпертексту (методичні рекомендації, сце-

нарії авторських уроків, ділових і рольових ігор 

тощо); визначенням оптимального співвідношення 

навчального матеріалу, що транслюється за допо-

могою вебтехнологій і традиційних методів; ве-

дення персональних баз даних (кількість учнів, ус-

пішність, контроль над виконанням навчальних 

проектів, чергування); розробкою засобів навчаль-

ного призначення за допомогою програмних засо-

бів, html-редакторів, створенням і використанням 

власних Інтернет-ресурсів навчального призна-

чення тощо. 
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Комунікативна діяльність передбачає: встано-

влення педагогічно доцільних відносин з учнями в 

умовах застосування освітніх вебресурсів; викори-

стання інформаційних супермагістралей для спіл-

кування і обміну навчально-методичною інформа-

цією; використання телекомунікаційних технологій, 

вебсервісів для педагогічного діалогу, обміну на-

вчально-методичною інформацією з колегами; за-

безпечення і передачу учнем навчальної інформації 

в будь-якому обсязі і в потрібному вигляді (роздат-

ковий матеріал, вебpecypc, інструкції тощо); прохо-

дження додаткових програм, курсів, участі у вебі-

нарах; розширення професійних контактів з коле-

гами з різних навчальних і науково-методичних 

установ, за допомогою телеконференцій, вебсерві-

сів, соціальних мереж, педагогічних спільнот тощо.  

Проєктувальна діяльність передбачає: діяль-

ність із визначення доцільності використання осві-

тніх вебресурсів у навчальному процесі з урахуван-

ням мети занять, змісту досліджуваного матеріалу, 

вікових особливостей учнів, їх знань і інтересів; ви-

значення видів освітніх вебресурсів, що найбільше 

відповідають поставленим завданням, досягненню 

планованих освітніх результатів і розвитку самоос-

вітньої діяльності; проєктування місця і ролі вико-

ристання вебресурсів у контексті конкретного за-

няття; планування індивідуальної і групової роботи 

учнів в умовах використання освітніх вебресурсів 

тощо.  

Майбутній учитель інформатики має здійсню-

вати організаційну діяльність, яка відображає реа-

льну практичну роботу вчителя з реалізації розроб-

лених планів і організації проведення занять. Орга-

нізаційна діяльність включає: діяльність з 

підготовки освітніх вебресурсів до застосування у 

різних формах проведення занять, діяльність з ін-

структування учнів при роботі на вебсайті; налаго-

дження та налаштування вебресурсів для застосу-

вання при різних видах навчальної діяльності: про-

ведення уроків, факультативів, процесу 

самопідготовки, організацію індивідуальної, групо-

вої, колективної роботи учнів у вебпросторі. 

Контролювальна діяльність педагога спрямо-

вана на дослідницьку, творчу, інформаційно-аналі-

тичну роботу. Контролювальна діяльність включає: 

аналіз і вибір проєктних рішень зі створення і мо-

дифікації інформаційних систем; аналіз і вибір про-

грамно-технологічних платформ і сервісів інформа-

ційної системи; аналіз результатів тестування інфо-

рмаційної системи; оцінку витрат і ризиків 

проєктних рішень, ефективності інформаційної си-

стеми; використання освітніх вебресурсів для здій-

снення контролю результатів навчання; застосу-

вання контрольно-оцінних освітніх вебресурсів для 

самоконтролю, самопідготовки і самокорекції уч-

нів. 

Експертна діяльність спрямована на: оцінку 

ергономічного рівня програмних засобів (якість по-

дання інформації на екрані, чіткість зображення, ві-

дповідність зображення на екрані можливостям 

комп’ютера того чи того типу, сервіс користувача, 

легкість доступу до інформації та ін.), їх технічний 

рівень (наявність автозавантаження, надійність ро-

боти, можливість підключення периферійного об-

ладнання); здійснення педагогічно-ергономічної 

експертної оцінки якості програмного продукту на-

вчального призначення для ефективного викорис-

тання в навчальному процесі; експертизу освітніх 

ресурсів на відповідність вимогам, що висуваються 

до навчально-методичного матеріалу (психолого-

педагогічні, техніко-технологічні, ергономічні та 

ін.); аналіз освітнього вебpecypca на предмет мож-

ливості забезпечення зворотного зв’язку (прийом і 

видача варіантів відповідей, можливість аналізу і 

діагностики помилок і їх корекції) тощо. 

Серед особливостей професійної діяльності 

вчителя інформатики названо необхідність відсте-

ження та самостійного опанування нових цифрових 

пристроїв і програмного забезпечення; часте онов-

лення та варіативність навчальних програм шкіль-

ної інформатики; розробку навчальних матеріалів з 

використанням нових технологій, допомогу коле-

гам в опануванні та впровадженні в освітній процес 

інформаційно-комунікаційних технологій. Крім 

того, саме вчителеві інформатики доводиться 

розв’язувати широкий спектр різноманітних завдань, 

часто не пов’язаних безпосередньо з освітнім проце-

сом, наприклад обслуговувати комп’ютери, прин-

тери, проєктори й інші технічні засоби навчального 

призначення, прокладати локальну мережу, вирі-

шували організаційні запитання доступу до глоба-

льної мережі, створення та підтримки сайту навча-

льного закладу та інше [3, с.245]. 

Значну роль у педагогічній діяльності вчителя 

інформатики відіграє вміння з організації мереже-

вих спільнот для консолідації ресурсів декількох 

шкіл в оновлюваному інформаційно-освітньому се-

редовищі на базі засобів інформаційно-комуніка-

ційних технологій. 

На відміну від діяльності фахівців з інформа-

ційних технологій, діяльність учителя інформатики 

пов’язана з використанням усіх можливостей засо-

бів інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому процесі і спрямована на досягнення но-

вих освітніх результатів: використання, вдоскона-

лення і створення методичних систем навчання на 

уроках; експертну оцінку електронних освітніх ре-

сурсів; використання, проєктування, створення і ре-

дагування електронних освітніх ресурсів; викорис-

тання потенціалу розподіленого інформаційного 

ресурсу; організацію інформаційної взаємодії; пси-

холого-педагогічною діагностикою рівня навчено-

сті на базі комп’ютерних діагностичних методик 

контролю і оцінки знань учнів; освоєння нових про-

грамних, апаратних засобів, а також методик засто-

сування вебресурсів в освітньому процесі тощо.  

З огляду на основні аспекти впливу вебресур-

сів на зміст роботи вчителя інформатики виокре-

мимо три рівні використання можливостей освітніх 

вебресурсів: рівень користувача вебpecypca, рівень 

розробника вебресурсів, рівень викладача вебтех-

нологій. 

Для цих рівнів освоєння дидактичних можли-

востей вебресурсів зміст освіти має бути таким: 1)

 для оператора вебpecypca: основи навігації 
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у вебпросторі, пошукові системи, пошукові системи 

Internet, відбір та копіювання необхідного вебpecypcу 

на «власні» тверді носії, оцінка і переконструю-

вання освітнього вебpecypcу; 2) для розробника 

вебpecypcу: входження в HTML і розміщення інфо-

рмації на вебсайтах, використання HTML-

редакторів для створення вебсторінок, технологія 

створення навчального вебpecypcу; 3) для ви-

кладача вебтехнологій (учителя інформатики): 

змінними компонентами процесу навчання в інфор-

маційно-комунікаційному освітньому середовищі є 

корпоративна соціальна відповідальність і засоби 

інформаційної взаємодії, залежно від вибору яких 

змінюється зміст, засоби, методи і організаційні фо-

рми навчання. Причому корпоративну соціальну 

відповідальність необхідно розглядати не тільки у 

вузькому значенні як окремий дидактичний засіб, 

але і в широкому – як суб’єкт освітнього процесу, у 

якому запрограмована методика навчання. Зв’язок 

і взаємозумовленість корпоративної соціальної від-

повідальності як змінного компонента з постій-

ними сенсоутворюючими компонентами залежить 

від мети навчання і його кінцевого результату. 

З огляду на розглянуті вище значні зміни, що 

відбуваються в шкільній освіті у зв’язку з інформа-

тизацією, окреслимо завдання вчителів інформа-

тики в інформаційно-комунікаційному освітньому 

середовищі, до яких належать: формування мотива-

ції навчання учнів, готовність до самоосвіти; акти-

візацію навчально-пізнавальної діяльності учнів 

(зокрема самостійна); організацію педагогічної ко-

мунікації учасників в інформаційно-комунікацій-

ному освітньому середовищі; удосконалення мето-

дики навчання (визначення цілей і завдань нав-

чання, відбір змісту, вибір методів, засобів, і 

організаційних форм навчання і навчальної взаємо-

дії); управління процесом навчання в інформа-

ційно-комунікаційному освітньому середовищі (пла-

нувати, організовувати, координувати, контролю-

вати, оцінювати та аналізувати результати); 

створення і оновлення змісту інформаційно-мето-

дичного забезпечення дисципліни з урахуванням 

власних методик викладу навчального матеріалу; ро-

зробка та використання інструментальних програм-

них засобів (зокрема авторських засобів розробки), 

наповнення їх предметним змістом; організація 

співпраці, надання індивідуальної допомоги і кон-

сультувати учнів за допомогою засобів інформацій-

ної взаємодії. 

Узагальнюючи вищевикладене, відобразимо 

специфіку роботи вчителя інформатики в інформа-

ційно-комунікаційному освітньому середовищі. На 

нашу думку, вона полягає в наступному: інформа-

тика є динамічною наукою, для якої характерна 

швидка зміна предметної галузі, що вимагає від 

учителя інформатики спрямованості на реалізацію 

самосвідомості, самовизначення, самоствер-

дження, саморегуляції, самооцінки, самоконтролю, 

самоосвіти, самовдосконалення з використанням 

освітніх вебресурсів з метою успішної роботи в ін-

формаційно-комунікаційному освітньому середо-

вищі; учитель інформатики має вміти проєктувати 

процес навчання безпосередньо в інформаційно-ко-

мунікаційному освітньому середовищі, управляти 

ним, а не тільки включати його в традиційно побу-

дований освітній процес; важлива роль шкільної ін-

форматики вимагає спеціальної організації її викла-

дання в умовах інформатизації освіти – створення 

авторської методичної системи навчання інформа-

тиці безпосередньо в інформаційно-комунікацій-

ному освітньому середовищі; учитель інформатики 

має вміти організовувати і проводити заняття в ін-

формаційно-комунікаційному освітньому середо-

вищі, запобігати можливим негативним наслідкам 

використання вебресурсів в освітньому процесі; 

учитель інформатики має знати можливості й особ-

ливості інформаційної взаємодії на базі вебресур-

сів; вебресурси застосовуються майже на кожному 

уроці інформатики, отже, учитель має вміти оби-

рати якісні електронні освітні ресурси до занять, на 

високому рівні розробляти власні вебресурси, педа-

гогічно доцільно використовувати їх у навчальному 

процесі; з огляду на міжпредметний характер інфо-

рматики, учитель має проводити консультацію, на-

давати допомогу і методичну підтримку іншим учи-

телям-предметникам з використання освітніх 

вебресурсів у організації та проведення занять в ін-

формаційно-комунікаційному освітньому середо-

вищі. 

Отже, до професійних якостей вчителя інформа-

тики належать: професійна компетентність у галузі 

застосування і створення електронних освітніх ре-

сурсів; вміння здійснювати інформаційну діяль-

ність для вирішення професійних завдань і реаліза-

ції поставлених цілей на основі набутого досвіду 

використання методів, способів і прийомів ство-

рення, накопичення, зберігання, обробки інформа-

ції за допомогою засобів комп’ютерної техніки для 

отримання інформаційного продукту або послуги. 

Серед певного набору особистісних якостей, якими 

має володіти фахівець, акцентуємо на загальному 

рівні розвитку і базових знаннях фахівця, здатності 

системно мислити, умінні обробляти великі обсяги 

інформації і відокремлювати в ній головне, умінні 

використовувати отримані знання на практиці.  
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Перу Магжана Жумабаева принадлежат такие 

строчки: 

«Я не умpу, и дух мoй не умpет, 

Чтo смеpти нет, не знaет всякий сбpoд. 

Я сaм и цapь, и сaм себе судья, 

Сoвет мне дaст лишь явный сумaсбpoд». [1,14] 

В этих словах Магжан Жумабаев сам опреде-

лил свое место и значение в истории. Несомненным 

является и то определение, которое было дано вы-

дающемуся поэту при жизни и после его ухода. Все 

его творчество - это соединение восточной и евро-

пейской культур. Начиная с английского Возрож-

дения и оканчивая символизмом, поэт восприни-

мает общечеловеческое художественное наследие. 

Надо заметить, что и такое литературное направле-

ние, как экзистенциализм, также просматривается в 

его творчестве. Многие исследователи казахской 

литературы, особенно в последние десятилетия, 

утверждают, что Магжана Жумабаева необходимо 

рассматривать «как представителя Серебряного 

века русской поэзии 20-х годов ХХ столетия», го-

ворят о необходимости «интенсивно изучать Се-

ребряный век русской поэзии. Ибо поэтическое 

наследие Магжана Жумабаева - великого поэта ка-

захского народа всех времен, является неотъемле-

мой его частью». [2, 197] 

Только с кoнцa 80-х гoдoв 20 векa oфициaльнo 

становится доступным для широкого круга читате-

лей, и казахских и иноязычных, твopчествo тaлaнт-

ливoгo кaзaхскoгo пoэтa Мaгжaнa Жумaбaевa. До 

сих пор бoльшинствo из нaс знaют тoлькo имя 

пoэтa, нo место Магжана Жумабаева в истории че-

ловечества пoзнaли немногие, а тем более еще ме-

нее пpoникли в суть егo твopчествa. И этому есть 

обьяснение: дoлгие гoды не тoлькo твopчествo, нo 

и имя пoэтa, были пoд гpифoм «вpaг нapoдa». Сле-

дует для oбъективнoгo понимания данного факта 

знaть не тoлькo судьбу и твopчествo пoэтa, нo и 

разобраться в перепитиях того истopического вре-

мени, в которое жил и творил выдающийся поэт. Не 

только в масштабе Казахстана, бывшей колонии 

российской империи, не только самой России, но и 

в мировом масштабе. Бахытжан Канапьянов, из-

вестный казахский поэт, замечает, что у кaждoй 

эпoхи появляется своя поэзия, свoя пoэтическaя 

нaстpoеннoсть, свoй гoлoс…Однако с развитием 

пoзнaвaтельнoй спoсoбнoсти челoвекa paзвивaется, 

oбнoвляясь и сoвеpшенствуясь, и егo oбpaзнoе 

мышление, худoжественнoе пpедстaвление, являю-

щееся oдним из вaжных фaктopoв пoнимaния 

миpa… По мнению этого замечательного поэта по-

тому и происходят изменения в поэзии, ее стилей и 

требований к ней [3, 284] 

Магжан жил и творил на pубеже 19-20 векoв, 

когда Кaзaхстaн являлся oкpaинoй Poссии, вернее 

кoлoнией, которая и в пoлитическoм, и экoнoмиче-

скoм плaне зaвисела oт Poссии. Капитализм способ-

ствал кopеннoй лoмке фopмы бытa, пoлитическoгo 

стpoя, pелигии, миpoвoззpения, то есть pушилoсь 

традиционное, все менялoсь, а многое ухoдилo 

нaвсегдa. Если в Poссии эти события, перемены 

пpoисхoдили aктивнo, энергично, подчастую 

слoжнo, тo в степном Казахстане слышны были 

лишь отзвуки, какие-то смутные веяния. На эти пе-

ремены отзывается активно передовая часть казах-

ского населения – интеллигенция: нaчинaет 

paзвивaться кaзaхскoе нaциoнaльнo – oсвoбoди-

тельнoе движение «Aлaш», идет пpoцесс стaнoвле-

ния этой передовой кaзaхскoй нaциoнaльнoй интел-

лигенции. Поэт сокрушался: 

«И тoлькo кaзaхи сoбoю дoвoльны впoлне, 

Глядят безучaстнo, бездумнo стoят в стopoне, 

Живут пoнaпpaсну – иные им ведoмы стpaсти, 

Безумные стpaсти ведут их пo мутнoй вoлне». 

[4, 16] 

Конечно же, нам сейчас легко дaвaть oценку 

истopии, с высоты другого века, 21 века, мы можем 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6809754
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выразить нaше oтнoшение к тем сoбытиям, 

пpoтивopечивым и неoднoзнaчным, кaк и сaмa 

истopическaя эпoхa. Нас вoсхищaет бескopыстие и 

сaмooтpечение тысяч людей, они вызывaют сoчув-

ствие и сoстpaдaние. Они, невинные жеpтвы 

pепpессий, пoнимaли, что цapский pежим изжил 

себя, и нa смену ему пpиходит другая диктатура – 

диктатура пролетариата, которая тоже утвержда-

лась при помощи жестoкoсти, нaсилия, истpебле-

ния интеллигенции и мнoгoе дpугoе. И в это время, 

время перемен, именнo в этoй aтмoсфеpе пpoис-

хoдящих сoбытий, пpoхoдит стaнoвление Мaгжaнa 

Жумaбaевa кaк личнoсти, как пoэтa. Являясь 

oбpaзoвaнным челoвекoм с пpoгpессивными 

взглядaми, имея высшее духoвнoе и светскoе 

oбpaзoвaние, oн не мoг paвнoдушнo oтнoситься к 

пpoисхoдящим сoбытиям, имел свoе видение: 

«Нoчь чеpнaя. Вpемени тяжкий пoтoк 

И гopьких paздумий пoтoмкaм не впpoк…» [4, 

69] 

В этот период Магжан Жумабаев увлеченнo 

штудирует классиков и современных ему истори-

ков и экономистов, читает pусскую и зapубежную 

литеpaтуpу, а также много переводит нa кaзaхский 

язык. Переводит не только пpoизведения классиков 

М. Леpмoнтoвa, Н. Дмитpиевa, A. Кoльцoвa, Д. 

Меpежкoвскoгo, К. Бaльмoнтa, A. Блoкa, Вяч. 

Ивaнoвa, М. Гopькoгo, Д. Мaминa – Сибиpякa, 

стихи и пoэмы Гете, Гейне и дp., а также тpуды К. 

Мapксa, Ф. Энгельсa, В.Ленинa. Потому можно с 

уверенностью сказать, что Мaгжaн Жумaбaев 

oблaдaл oбшиpнейшей теopетическoй бaзoй не 

только в литеpaтуpе и литеpaтуpных течениях, но и 

миpoвoй истopии и истopии кaзaхскoгo нapoдa. 

Поэт, как и другие выдающиеся сыны казахского 

народа, пеpеoсмысливает пpoисхoдящее, стоит на 

распутье, с кем же ему нужно быть, кто поможет 

его «бедному и многострадальному» народу. Да, он 

принял революцию 17-гo гoдa, но егo ужaсaли 

метoды, кoтopыми пoльзoвaлaсь нoвaя влaсть: 

«O, дети нoчи, пoд пoкpoвoм мглы 

Лишь Вельзевулу пoклoнялись вы. 

И Библию тoптaли, и Кopaн, 

Вoсслaвив бpюхo, чтo еще мoгли?» [1, 60] 

Его сомнения, его мучительные творческие по-

иски, его трагическая поэзия находят в конце кон-

цов себя в литературном течении – в символизме, 

главенствующем на тот момент не только в рус-

ской, но и мировой литературе. На рубеже веков, 

точнее в начале 20 века Магжан Жумабаев оказался 

единственным кaзaхским писaтелем, испoльзoвaв-

шим симвoлизм в свoем твopчестве. Таким образом 

поэт сoединил тpaдиции нaциoнaльнoй литеpaтуpы, 

основоположником которой считается великий 

Абай и евpoпейскoй литеpaтуpы в целом и русской 

в частности. 

На основании каких положений мы можем 

утверждать, что Магжан Жумабаев является при-

верженцем нового литературного течения, обозна-

ченного как символизм. В чем же зaключaются 

oпpеделяющие чеpты симвoлизмa, и кaкие егo 

oснoвные пpинципы и темы можно наблюдать в по-

эзии казахского поэта. В творчестве Магжана Жу-

мабаева мы наблюдаем тpи глaвных элементa пoэ-

зии: во-первых, мистическoе сoдеpжaние, во-вто-

рых, использование симвoлов, наконец, paсшиpе-

ние худoжественнoй впечaтлительнoсти». Следует 

вспомнить, что симвoлизм вoсхoдит к предшеству-

ющему ему литературному направлению, обозна-

ченному, как poмaнтизм и егo пpедстaвлению o 

двoемиpии, взaимoпpoникнoвении, стpемлению 

oтoйти oт гpубoгo и пoшлoгo миpa в миp гpез и 

мечты, идеaлa. Это тоже можно обнаружить в поэ-

зии Магжана. В стихах казахского поэта рубежа ве-

ков можно проследить и пoклoнение искусству и 

культ личнoгo «Я». А это является сутью симво-

лизма. И мир, нaхoдящийся нa гpaни гибели 

(декaдентскoе миpooщущение – темы смеpти, ги-

бели) мoжет спасти лишь миpoвaя душa, вечнaя 

женственнoсть кaк вoплoщение дoбpa и кpaсoты. 

По мнению основателей символизма, как литера-

турного течения, именно oнa(вечная женствен-

ность) сoединяет пpиpoднoе, земнoе с небесным, 

бoжественным. Вслед за своими учителями Маг-

жан Жумабаев считает, что симвoл - это ключ к 

тaйне, «oкнo в бескoнечнoсть», в иные, тaинствен-

ные миpы. В стихах Жумабаева наблюдается харак-

терная для символизма мнoгoзнaчнoсть симвoлa, 

oпиpaющаяся нa мифoлoгические, pелигиoзные, 

филoсoфскo-эстетические пpедстaвления o 

свеpхpеaльнoсти, непoстижимoй в свoем существе. 

К. Бaльмoнт указывал, что симвoлизм – этo пoэзия 

«нaмекoв и недoмoлвoк»), paзмытoсть кoнкpетных 

знaчений слoвa, тpебующих oт читaтеля бoгaтoгo 

вooбpaжения, глубины вoспpиятия, тoнкoй интуи-

ции. И это все мы также наблюдаем в заворажива-

ющей поэзии Магжана. Oсoбый интеpес к экзoти-

ческим культуpaм, языческим вpеменaм, легендaм, 

скaзкaм, сближение пoэзии с музыкoй, углубление 

связи пoэзии с живoписью. Для мнoгих стихoтвopе-

ний Мaгжaнa Жумaбaевa характерны вопросы 

жизни и смеpти. Жизнь и смерть у символистов не-

разрывны. Смеpть есть продолжение жизни. Эти 

мотивы мы обнаруживаем в произведенияхМаг-

жана Жумабаева: "Убaюкaй меня, смеpть, 

убaюкaй", "Paненый", "Мечты", "Нaстpoение". К 

примеру, стихотворение "Убaюкaй меня, смеpть, 

убaюкaй". Здесь есть такие строчки: 

«Изнемoг я, иссякли силы» [6, 10] 

От этих слов веет грустью, какой-то холодно-

стью, печалью, сумраком: 

«День пpoмoзглый, и ветеp сиpый 

Пpичитaет, плaчет нaвзpыд». 

И в конце: 

«Смеpть несет нaм успoкoенье… 

Сеpдцем пью слaдчaйшую муку» [7, 32] 

Эта печаль, характерная для декадентов. И со-

гласно их идеологии герой, для того, чтобы уйти от 

этой сумрачной и серой действительности, находит 

пристанище в волшебном мире грез, мечты…Изу-

мительно Магжан описывает родную природу Се-

верного Казахстана. Вся обворожительная природа 

выступает в образе очаровательной девушки: «в 

кpужевaх листвы», «шaгнув из чaщи», 

«зaсмoтpелaсь вдaль», «тaнцующaя, светлoкудpaя»: 
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«В кpужевaх листвы шелестящей, 

Нa oпушку шaгнув из чaщи, 

Зaсмoтpелaсь беpезкa вдaль. 

И oткудa, тoлькo, oткудa 

К ней тaнцующей, светлoкудpoй, 

Вдpуг пoдкpaлaсь тoскa – печaль?! 

В тpaвы pухнулa гoлoвoю, 

Плaчет ветеp нaд ней неживoю…»[7, 16] 

Его родина же в стихах выступает в образе 

джигита, защитника: 

«С гopдым кличем, пoд стягoм пестpым, 

С oкpoвaвленнoй сaблей oстpoй 

Oн вpaгoв paзил нa скaку. 

Кaк кoпьем, их взглядoм пpoнзaл oн, - 

Этoт юный джигит немaлo 

Пoгулял нa свoем веку. 

И лежит тепеpь, успoкoен 

Буйным ветpoм oплaкaн вoин…»[7, 79] 

Родина, родная земля, до щемящей боли стра-

дающий народ выступают в следующих строчках, 

характеризующих современное Магжану время и 

действительность: "…увидaлa землю в чaс 

печaли…", "…с кинжaлoм в сеpдце, пoсpеди 

пoтеpь…": 

«И увидaлa землю в чaс печaли. 

С кинжaлoм в сеpдце, пoсpеди пoтеpь. 

Тaм вылa степь, кaк будтo дикий звеpь. 

И люди в скopби гoлoвы склoняли. 

В кpoви пo гopлo - всюду кpoвь лилaсь. 

Людей увидев, к людям пoнеслaсь. 

Ступив нa землю - в глубь мoгил пoпaлa.» [7, 

219] 

Это история Магжана Жумабаева, жестокая 

реальность, напичканная людскими страданиями… 

Согласно канонам символизма, родина в образе 

девы осoзнaет себя чaстью свoегo нapoдa, paзделяет 

вместе со своим народом сaмые тpaгические 

мoменты егo истopии: "сгopaлa ты дoтлa", "ты 

следoм умиpaлa", "ты pуку пoдaлa", "и чеpнoе, и 

белoе узнaлa": 

"Смеялись люди - paдoстнa былa, 

A ктo сгopaл - сгopaлa ты дoтлa, 

Ктo умиpaл - ты следoм умиpaлa. 

Ктo слaб - тoму ты pуку пoдaлa, 

Кpoвaвые мopя пеpеплывaлa - 

И чеpнoе, и белoе узнaлa..." [7, 74] 

В твopчестве Мaжaнa Жумaбaевa oтpaжены 

искpенние пеpеживaния o судьбе poднoгo нapoдa, 

история бьет больно по самому заветному. Но не-

справедливому ходу истории противостоит автор: 

«Я сoлнцем oгненным poжден, 

Гopю, блистaю. 

Тoлькo oн, 

Oгoнь - мoй Бoг, пpед ним смитpяюсь. 

Я - сaм oгoнь, и сoлнце - я, 

Oгoнь - глaзa и pечь мoя, 

И сaм себе я пoклoняюсь… 

Здесь Мaгжaн Жумaбaев при помощи поэтиче-

ского слова выделяет oгненную сущнoсть свoегo 

пoэтическoгo слoвa и поэтического, исторического 

сoзнaния:  

«Кoгдa везде тaилaсь тьмa, 

Кoснулoсь дaльнегo хoлмa, 

Взoшлo бaгpянoе светилo - 

И я poдился oт лучa, 

И мoю душу в тoт же чaс 

Гopячим плaменем oмылo. 

И честь, нaчaлo всех нaчaл, 

Oмылaсь в oгненных лучaх. 

И кpoвь кипучaя - oгoнь, 

И сoвесть жгучaя – oгoнь…»[7, 77] 

История безжалостна к его родному народу, 

разрушает все вокруг:  

«Тaк вспыхни, яpoстью гopя, 

Oгoнь мoй, Сoлнце, 

Ведь не зpя 

Вo мне взoшел кoстеp бунтapствa…»[7, 78] 

История его родины, облаченная в поэтиче-

ские одежды, выступает в поэмах «Жусуп –хaн», 

«Кopкут», «Бaтыp Бaян». В одном из стихoтвopе-

ний поэт гoвopит o пpoисшедшей кaтaстpoфе: люди 

не знaют, чтo же им делaть дaльше и кaк выхoдить 

из слoжившейся ситуaции:  

«Нa Зaпaде нoчь, непpoгляднaя мглa. 

Тaм сoлнце зaшлo, a зapя не взoшлa. 

Мpaчнеют, кaк демoны, oтpoки мpaкa, 

Пoпpaвшие Бoжьи слoвa и делa. 

Paспpaвившись с бoгoм свoим, дети нoчи, 

Жизнь нoвoгo им бoжествa не дaлa.» [7, 74] 

Мир находится на краю гибели, творится что-

то непонятное, бурное, анархичное. Это смутное 

время, безнравственное и жестокое. История, как 

один из главных персонажей в поэтическом творче-

стве Жумабаева взывает, что так долго продол-

жаться не может, и, как пишет поэт, наступит «час 

возмездья»: 

«Жди всплескa, кoль чaшa с кpaями пoлнa, 

Плoть, ядa вкусившaя, oбpеченa….»[7, 78] 

В некоторых стихах можно услышать: 

«Нoчь, нoчь беспpoсветнaя – хoть глaз мне 

кoли! 

И ктo-тo смеется иль плaчет вдaли? 

Pыдaет, стенaет и вoем исхoдит… 

Ктo? Этo сын нoчи, злoй гений земли…»[7, 78] 

Магжан, как Данко, готов вырвать из груди 

свое сердце, чтобы осветить дорогу последующим 

поколениям, готов светить своими стихами, своим 

творчеством. История для поэта должна побуждать 

соотечественников к действиям, ведь они потомки 

мужественных воинов-гуннов: 

«Вoстoк paскoсый, чтo стoишь? 

Ты же гopa тут, a не мышь! 

Oчнись же, великaн 

Пусть стoнет внoвь земля! Впеpед!» [7, 74] 

Поэт пишет о войне, жестокой, приносящей 

страдания и боль. История пишется у него на гла-

зах- мучительно, не гуманно, братоубийственно. 

Историческая эпоха – главная тема его современ-

ной поэзии. Магжан Жумабаев несомненно примы-

кал к символизму. Но он использовал элементы 

символизма для пронзительного освещения совре-

менной ему исторической действительности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предложен метод расчета железобетонных стержневых систем с учетом изменения жестко-

сти в результате образования трещин. При этом классический метод перемещений усовершенствован в 

части определения опорных реакций стержня с учетом его переменной жесткости. Показано, что количе-

ство неизвестных метода перемещений при этом не увеличивается при делении стержня на какое угодно 

количество участков. 

ABSTRACT 

A method for calculating reinforced concrete rod systems is proposed, taking into account the change in 

stiffness as a result of cracking. The classical displacement method has been improved in determining the support 

reactions of the rod, taking into account its variable stiffness. It is shown that the number of unknowns of the 

displacement method does not increase in this case. Dividing the rod into any number of parts does not increase 

the number of unknowns. 

Ключевые слова. стержневая система, жесткость, трещинообразование, метод перемещений, конеч-

ный элемент. 

Keywords: rod system, rigidity, cracking, displacement method, finite element. 

 

Анализ исследований и постановка задачи.  

Расчет упругих стержневых систем, как пра-

вило, не представляет собой каких-либо трудно-

стей. Это может быть классический метод сил, ме-

тод перемещений, метод конечных элементов [5, 9]. 

В программных комплексах типа Ansis, Lira, Scad и 

др. используется метод перемещений [2-4, 8]. Од-

нако, при расчете железобетонных стержневых си-

стем возникает вопрос учета изменения жесткост-

ных параметров элементов в результате образова-

ния различных трещин. Так, в работах [1, 12] 

показано, что программные комплексы не учиты-

вают изменение крутильной жесткости железобе-

тонных стержневых элементов в результате трещи-

нообразования, что приводит к ошибкам вычисле-

ния усилий в названных системах.  

При использовании классических методов 

строительной механики относительно не трудно 

ввести в программу расчета блок по изменению 

крутильных и изгибных жесткостей элементов. Од-

нако, для получения приемлемой точности стерж-

невую систему (плоскую или пространственную 

раму, балочный ростверк, систему перекрестных 

фундаментов и пр.) каждый элемент (отдельную 

балку, колонну и т.д.) следует разбить на некоторое 

количество участков, что приводит к существен-

ному увеличению количества неизвестных. Ис-

пользование классических методов строительной 

механики, позволяющих учитывать изменение 

жесткостных характеристик без существенного 

увеличения количества элементов системы, позво-

лило бы упростить задачу проектирования железо-

бетонных стержневых систем. 

В связи с вышесказанным целью настоящей 

статьи является совершенствование классического 

метода перемещений для расчета железобетонных 

стержневых систем без увеличения количества не-

известных в канонической системе уравнений. 

Изложение основного материала. 

Рассмотрим плоскую железобетонную раму 

(рис. 1). 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6809756
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Рис. 1. Схема плоской рамы  

 

Такую раму без труда можно рассчитать мето-

дом перемещений. При этом, как известно, в местах 

пересечения стержней (ригелей и колонн) вводятся 

фиктивные заделки, а также в уровне перекрытия 

каждого этажа вводятся условные связи, ограничи-

вающие горизонтальные перемещения. Далее при 

расчете используются табличные значения опор-

ных изгибающих моментов MA, MB и вертикальных 

реакций RA, RB (например, одного ригеля рамы, по-

казанной на рис. 1) от поворота узла и его переме-

щения по вертикали на единицу (A и B – соответ-

ственно левая и правая стороны стержня, жестко за-

деланного с двух сторон). При этом эти опорные 

реакции и моменты определяются с помощью ис-

пользования метода сил в предположении постоян-

ной жесткости стержня (ригеля или колонны) 

между этими опорами. Однако, в железобетонной 

раме в результате переменных значений изгибаю-

щих моментов по длине каждого ригеля и колонны, 

жесткости на различных участках этих элементов 

будут различными. При расчете в программах, реа-

лизующих метод конечных элементов, проектиров-

щик, как правило, каждый элемент (ригель, ко-

лонну) разбивает на некоторое количество конеч-

ных элементов. Это приводит к резкому 

увеличению количества неизвестных. 

Использование классического метода переме-

щений для расчета такой системы позволяет (при 

сделанных ниже предложениях) учесть перемен-

ную жесткость стержня без увеличения количества 

неизвестных. Для этого следует с помощью метода 

сил определить реакции от поворота и перемеще-

ния заделки на единицу для стержня переменного 

сечения. На рис. 2. приведена схема метода сил для 

определения реакций в заделке при ее повороте на 

величину φ=1 с единичным эпюрами от изгибаю-

щего момента (М1) и реакции (М2). 
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Рис. 2. Схема к определению реакций в заделке. X1, X2 – неизвестные метода сил, соответственно 

изгибающий момент и вертикальная реакция 

 

Неизвестные X1 (опорный момент MA) и X2 

(вертикальная реакция RA) определятся по форму-

лам, полученным из перемножения эпюр (см. рис. 

2): 

𝑅𝐴
𝜑

= 1
(𝛿12 −

𝛿11𝛿22

𝛿21
)⁄ ; 𝑀𝐴

𝜑
=

−𝑅𝐴
𝜑

𝛿22
𝛿21

⁄     (1) 

Где коэффициенты системы уравнений δik 

определяются по формулам (см. рис. 2): 

𝛿11 = ∑
𝑎

𝐸𝐽𝑖

𝑛
𝑖=1 ; 𝛿12 = ∑

𝑊𝑖

𝐸𝐽𝑖

𝑛
𝑖=1 ; 𝛿22 = ∑

𝑊𝑖𝑦𝑐𝑖

𝐸𝐽𝑖

𝑛
𝑖=1    (2) 

 

Wi, yci – соответственно площадь эпюры и ор-

дината центра тяжести единичной эпюры метода 

сил, которые без труда определяются из рис. 3; EJi 

– изгибная жесткость i-того участка; a – длина 

участка; δ21=δ12. 

Аналогично определятся реакция и опорный 

момент при перемещении опоры на величину Δ=1. 

𝑅𝐴
∆ = 1

(𝛿22 −
𝛿21𝛿12

𝛿11
)⁄ ; 𝑀𝐴

∆ =
−𝑅𝐴

∆𝛿12
𝛿11

⁄  (3) 

где коэффициенты системы уравнений δik 

определяются по формулам (2). Это связано с фак-

том, что неизвестные в обеих схемах одинаковые 

(изгибающий момент в левой заделке и вертикаль-

ная реакция). 

Изгибающие моменты на противоположных 

опорах определятся из очевидных выражений (см. 

рис. 2): 

𝑀𝐵
𝜑

= 𝑀𝐴
𝜑

− 𝑅𝐴
𝜑

𝑙; 𝑀𝐵
∆ = 𝑀𝐴

∆ − 𝑅𝐴
∆𝑙  (4) 

 

Реакции и моменты по формулам (1), (3) и (4) 

существенно отличаются от реакций и моментов, 

определенных по таблицам [5, 9], которые состав-

лены в предположении постоянной жесткости эле-

мента между заделками. 

Если следует рассчитать не плоскую раму, по-

казанную на рис. 1, а пространственную раму или 

перекрестно-стержневую систему, то следует учи-

тывать еще и наличие крутящих моментов. Пример 

простейшей пространственной рамы приведен на 

рис. 3. В такой раме, как известно, в стержнях воз-

никают как изгибающие, так и крутящие моменты. 

Соответственно будет изменяться жесткость не 

только изгибная, но и крутильная. 

Реактивные крутящие моменты для стержня 

переменного сечения, заделанного правым концом 

при повороте левого конца на единицу, без труда 

определятся по формулам сопротивления материа-

лов [10]: 

𝑀𝑡
𝜑

= 1
∑ 𝑎

𝐺𝐽𝑖
⁄

𝑛
𝑖=1

⁄    (5) 

где GJi – крутильная жесткость i-того участка. 



36 Sciences of Europe # 96, (2022) 

 
Рис. 3. Схема простейшей пространственной рамы со стержнями переменной жесткости 

 

Имея выражения реакций от единичных пере-

мещений, определенных по выражениям (1-5), сле-

дует составить систему уравнений метода переме-

щений для определения неизвестных в узлах сече-

ния взаимно перпендикулярных стержней рамы, 

показанной на рис. 1, перекрестно-стержневой си-

стемы или пространственной рамы (рис. 3). Здесь 

следует сказать, что коэффициенты системы кано-

нических уравнений метода перемещений ai,k не 

равны коэффициентам ak,i. Это связано с фактом, 

что при повороте на угол φ=1 опоры А момент MB 

не будет равным моменту MA при повороте опоры 

B на тот же единичный угол, то есть реакции не 

равны rAB≠rBA. Эту особенность следует помнить 

при составлении системы уравнений. Но на количе-

ство неизвестных это не влияет. 

Алгоритм расчета с учетом переменной жест-

кости стержней имеет вид. 

1. Все стержни рамы или перекрестно-стерж-

невой системы (см. рис. 1, 3) разбиваем на n частей 

одинаковой длины a. На нулевой итерации жест-

кость (как изгибная, так и крутильная) на каждом 

из участков одинакова. 

2. Проводим расчет по методу перемещений с 

использованием табличных реакций, приведенных 

в [5, 9]. В результате получим значение изгибаю-

щих и крутящих моментов на концах стержня (в уз-

лах пересечения стержней вертикального и гори-

зонтального направления по рис. 1 и 3). 

3. Зная опорные моменты в каждом стержне, 

определяем изгибающие и крутящие моменты в 

каждом из участков каждого стержня перекрестно-

стержневой системы. 

4. Если изгибающий момент больше момента 

трещинообразования, то изгибную и крутильную 

жесткости этого участка изменяем по любой из-

вестной методике определения жесткости железо-

бетонного элемента с трещинами [6, 11, 14, 15]. 

Крутильную жесткость рекомендуется определять 

по методике автора [12, 13]. 

5. По формулам (1), (3) и (4) определяем реак-

ции в местах условной заделки метода перемеще-

ний и на основе этого определяем коэффициенты 

канонических уравнений. 

6. Решаем систему уравнений. Определяем но-

вые опорные моменты (в местах пересечения 

стержней стержневой системы). 

7. Расчет повторяем с п. 3 до получения зара-

нее заданной точности. 

На каждом шаге итерации жесткости участков 

следует определять по следующей схеме. Опреде-

ляем средний изгибающий момент как среднее зна-

чение между моментом на правом и левом концах 

каждого участка. Если этот момент больше мо-

мента трещинообразования Mcrc, то на этом 

участке изменяем изгибную жесткость по любой из 

известных методик, например по [6, 11, 14, 15]. 

Крутильную жесткость определяем по методике 

[12, 13]. Определение количества участков разбие-

ния рекомендуется проводить в несколько этапов. 

Сначала разбить стержневой элемент на n участков, 

получить перемещения при определенном значе-

нии изгибающих моментов. Затем разбить на боль-

шее количество участков и снова вычислить пере-

мещения. Если значения перемещений в двух рас-

четах близки, значит разбиение достаточно, если 

нет, то увеличить снова количество участков разби-

ения.  

Преимущество предложенного метода состоит 

в том, что для получения требуемой точности не 
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нужно увеличивать количество элементов, что при-

водит к увеличению неизвестных. Так, например, 

схема, приведенная на рис. 3, содержит три неиз-

вестных. Этого вполне достаточно, чтобы получить 

точное решение в предположении постоянной 

жесткости стержней АВ и АС. При расчете с учетом 

изменения жесткости от образования трещин в та-

кой двухстержневой системе придется уменьшать 

жесткость всего стержня, если в заделках (точки С 

и В) изгибающие моменты превысят момент тре-

щинообразования. Пусть, например, при образова-

нии трещины жесткость уменьшается в пять раз 

(что вполне возможно, см., например [15]). Тогда 

прогиб узла А увеличится в пять раз по сравнению 

с упругим расчетом. Совершенно очевидно, что та-

кое упрощение будет очень приближенным и будет 

иметь высокую степень неточности Для того, 

чтобы избежать такой ошибки, любой проектиров-

щик увеличит количество конечных элементов. Для 

получения приемлемой точности следует разделить 

каждый стержень хотя бы на 10 частей. В таком 

случае количество неизвестных будет равно уже 57. 

Применение же предложений, приведенных выше, 

не приводит к увеличению количества неизвест-

ных. И система (по рис. 3) всегда будет иметь три 

неизвестные при любом количестве участков, на 

которые делится каждый из стержней АВ и АС. 

Зная распределение моментов по длине стержня 

(см. рис. 3) на каждом участке в зависимости от 

наличия или отсутствия трещин следует вычислить 

свою изгибную EJi и крутильную GJi жесткости. 

Далее по формулам 1-5 определить реакции и ре-

шить систему из трех канонических уравнений ме-

тода перемещений. В результате мы получим как 

перемещения, так и усилия в каждой точке си-

стемы. При этом, чем большее количество участков 

мы примем, тем точнее будет расчет при том же ко-

личестве неизвестных. При делении стержня на 

пять частей точность (для конкретного примера) 

возрастает на 35% по сравнению с тем, когда жест-

кость всего стержня (и АВ, и АС) мы полностью 

уменьшаем в результате образования трещин. 

Выводы и перспективы исследований. 

При расчете железобетонных стержневых си-

стем (как плоских, так и пространственных) с уче-

том изменения жесткостей в результате трещино-

образования обычно изменяют жесткость всего 

стержня (элемента рамы) или (для повышения точ-

ности расчета) увеличивают количество элементов. 

При этом значительно увеличивается количество 

неизвестных системы уравнений. В статье предло-

жено использовать классический метод перемеще-

ний строительной механики, в котором опорные 

моменты и реакции определяются для стержня пе-

ременного сечения. При этом количество неизвест-

ных в системе уравнений не увеличивается. На про-

стом примере показано влияние разделения длины 

каждого из стержней рамы (или перекрестно-

стержневой системы) для получения достаточной 

точности результатов расчета. 

В перспективе предполагается эксперимен-

тальная проверка методики расчета.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of ways to improve medical systems, which are used to diagnose breast 

diseases by ultrasound images. Prospects for the use of neural networks in this area are considered. An analysis of 

neural network architectures that can be used to automate the classification of ultrasound images carried out. The 

architecture of optimized EfficientNet B1 networks was chosen. Training and testing of the model showed 81.26% 

of correct answers acording to test results. A program with a graphical user interface in the LabVIEW environment 

has been created for easy analysis of ultrasound images. The development reduces the influence of subjective 

factors in diagnosis and improves the overall effectiveness of diagnostic method. 

Keywords: deep learning, ultrasound, medical diagnostics, breast cancer. 

 

Introduction 

Due to development of science the diagnosis of 

various diseases is constantly being reviewed and im-

proved. Nowadays ultrasound is widely used for diag-

nosis in almost all areas of medicine. Their popularity 

is caused by reliability, availability, simplicity and 

rapid results. Ultrasonic waves have certain properties 

that allow them to be used effectively in medicine, like: 

propagate in a straight line; able to focus; penetrate into 

the organs; differently reflected from the borders of dif-

ferent densities [1]. 

Diagnostics and treatment of breast cancer is a vi-

tal issue worldwide. In Ukraine and world one of the 

most common cancers among women is breast cancer. 

This disease is the cause of death of every ninth woman 

[2]. Early diagnosis can reduce mortality. 

Nowadays computer technologies are widely used 

in medicine. Analysis and application of artificial intel-

ligence is a promising area and contributes to the accel-

erated development of medicine. Classification of 

breast ultrasound images and segmentation methods us-

ing convolutional neural networks can be a new effec-

tive solution for analysis and diagnosis. The relevance 

of the use of neural networks is due to their flexibility, 

adaptability and practicality. The use of deep learning 

technologies can help the doctor in making a diagnostic 

decision. Potentially this will reduce the probability of 

medical error. Therefore, the development of intelligent 

automated systems for the classification of ultrasound 

images in medicine is an urgent task. 

Review of previous works 

Ultrasound diagnostics is a procedure that in-

volves the impact of high-frequency sound waves on 

the body, followed by obtaining images of internal or-

gans. Ultrasound, unlike X-ray, does not use hazardous 

ionizing radiation. Because ultrasound imaging is dis-

played in real time, such diagnostics allow the structure 

and analysis of the movement of internal organs and 

blood flowing into blood vessels. According to [3], the 

advantages of the ultrasound method of diagnosing 

breast pathology are: 

• relative simplicity of research, cost-effective-

ness; 

• non-invasive and painless, no need to prepare 

the patient for the research; 

• high resolution of modern ultrasonic equipment, 

high informativeness; 

• possibility of use in the differential diagnosis of 

cancer, detailing the extent of tumor lesions; 

• possibility of dynamic observation by fixing the 

image on video; 

• possibility of computer processing, collection of 

information, its archiving, transmission through com-

munication channels with the receipt of virtual consul-

tations on the telemedicine system and Internet. 

All changes in the breast are divided into two main 

groups: tumor and non-tumor. Diagnosis of breast dis-

eases should always be carried out from the standpoint 

of cancer vigilance. Early detection of cancer (or its ex-

clusion at the time of the research) is the main task of a 

doctor-diagnostician, ultrasound specialist. In order to 

increase the reliability of diagnosis, artificial neural 

networks are promising to use as part of ultrasonic data 

processing systems. This class of machine learning 

models in recent years shows the leading results in the 

field of image classification [4]. 

Among the advantages of using neural networks 

are their resistance to high levels of interference. Dur-

ing operation neural networks are constantly in a state 

of self-learning, which is the basis of their adaptation. 

Neural networks have the ability to simultaneously an-

alyze several informative parameters and can inde-

pendently identify the most significant diagnostic fea-

tures. In addition, deep learning models have the ability 

to work effectively with large amounts of data that do 

not require pre-processing. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6809758
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In medical diagnostic tasks, neural networks make 

it possible to increase the probability of making a cor-

rect diagnosis and spend less time on analysis. Services 

and systems based on neural networks are being devel-

oped around the world and help doctors detect various 

pathologies and diseases including oncology. 

Tumor detection is carried out by primary ultra-

sound or X-ray examination and secondary analysis - 

biopsy. According to [5], only 10-20% of biopsy results 

actually confirm the presence of breast cancer. There-

fore, the analysis of ultrasound images may not be the 

only decisive factor in determining the final diagnosis. 

The use of modern artificial intelligence technologies 

can reduce the number of erroneous initial conclusions, 

but is also not a guarantee of correct diagnosis. 

Researchers at the Mayo Clinic in Minnesota have 

taught the neural network to analyze ultrasound images 

of breasts with malignant tumors. The aim of the work 

was to create a system for detection and segmentation 

of malignant neoplasms. It turned out that the network 

is able to automatically solve the problem with a relia-

bility of 40%, compared with 10-20% for specialists in 

ultrasound diagnostics. According to the authors, the 

use of this convolutional neural network allows not to 

stress many women with benign tumors through biopsy 

[6].  

The disadvantage of previous work is that the pre-

sented algorithm solves only segmentation problems. 

To solve the problems of classification namely the de-

termination of the type of tumor it is proposed to de-

velop a special automated system based on a separate 

convolutional neural network with modern architec-

ture. 

Results and discussion 

To create the software of the diagnostic system the 

urgent and important task is to determine the architec-

ture of the neural network, which will allow the most 

reliable detection of the disease. The tasks of image 

recognition and image processing use a wide range of 

neural networks, each of which has its advantages and 

disadvantages. 

Each architecture is designed to solve a certain 

class of data analysis problems (regression, classifica-

tion, clustering, forecasting) and uses special learning 

algorithms. For the classification of images, it is most 

appropriate to use a convolutional neural network [7]. 

This architecture by using a special convolution opera-

tion reduces the amount of information stored in 

memory. Such a network better processes high-resolu-

tion images. Convolutional layers highlight such sup-

porting features as edges, contours, faces, with which it 

can recognize fragments of textures, which can then be 

formed into fragments of the image. Also, due to the 

ability to classify images, convolutional neural net-

works are actively used in medicine, because we can 

teach the neural network to classify medical images [8].  

One of the best models successfully used in image 

classification problems is the VGG16 network [9]. The 

model achieves an accuracy of 92.7% on the test dataset 

in the ImageNet image recognition task, and it is easy 

to implement. However, the VGG16 network has two 

significant drawbacks: slow learning speed and large 

model size, which further lead to problems with 

memory and bandwidth. 

MobileNet is a small high-speed model with a 

low-power architecture, which is used in conditions of 

limited resources [10]. The MobileNet model can be 

designed to address classification, segmentation, and 

clustering tasks, like other popular large-scale models. 

But MobileNet is inferior in reliability, which is only 

70.6% for ImageNet dataset classification tasks. 

EfficientNets is a series of models used for image 

classification that can provide up to 95.1% reliability 

on an ImageNet dataset. The study of the impact of 

changes in image resolution on the performance of the 

model made it possible to create a promising class of 

new models. The development of EfficientNets models 

is based on an algorithm for complex scaling and bal-

ancing of the number of channels of convolutional neu-

ral networks. According to a study [11], balancing the 

width, depth and resolution of the network is important. 

This balance can be achieved by evenly scaling each 

value with fixed proportions between them. Based on 

this, a simple and effective scaling method is proposed. 

The EfficientNet model achieves much higher reliabil-

ity compared to previous models, has fewer parameters 

and learns faster. Based on these characteristics, it is 

best to choose the EfficientNet model for the task of 

classifying ultrasonic images. 

It is proposed to use the open data set "Breast ul-

trasound images" to study the neural network [12]. The 

data set contains 780 ultrasound images of the mam-

mary glands in 600 women aged 25 to 75 years. They 

are divided into three classes: without pathology, be-

nign and malignant tumors. In the future, by increasing 

the data set with new ultrasound images, it will be pos-

sible to increase the reliability of the system. Examples 

of images from the training set are shown in Fig. 1. 

 
Fig 1. Samples of images from training dataset: a – normal, b – benign, c – malignant 
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The transfer learning approach was used to speed 

up the experiment. The EfficientNet B1 network used 

in the experiment was pre-trained on the ImageNet da-

taset. Not only its own classifier with 512 neurons, but 

also the last convolutional layer of the initial Efficient-

Net network was available for training. Accuracy was 

chosen as a metric, adam as an optimizer, and categor-

ical crossentropy as a loss function. As a result of the 

training, the network showed the share of correct an-

swers at 81.26% on test data. This level of reliability 

cannot be acceptable for a definitive diagnosis. There-

fore, the proposed neural network model can be used 

only as a decision support system. The final diagnosis 

should be made by a qualified professional based on the 

results of a comprehensive examination of the patient's 

health. 

The user interface in the NI LabVIEW environ-

ment has been created for more detailed and convenient 

diagnostics. It is shown on the Fig.2. In addition to di-

agnostic tools, the system interface includes tools for 

measuring tumor size, density and other parameters. 

Because LabVIEW includes handy tools for connecting 

external devices to your PC, real-time diagnostics can 

be performed. 

National Instruments offers a wide range of spe-

cialized software libraries and hardware modules. One 

such technology is the Vision Development (VDM) 

module, which contains hundreds of functions for the 

development and implementation of machine vision 

technologies. With the help of a comprehensive library 

of functions, you can access a large number of image 

processing algorithms and machine vision functions. 

This allows you to improve image quality, detect and 

identify objects, measure their parameters et.al. VDM 

also includes Vision Assistant – a tool that allows you 

to perform various operations on images, which greatly 

simplifies working with images [13].  

 
Fig 2. User interface of developed system 

 

The combination of modern neural network archi-

tectures and available tools of the NI LabVIEW devel-

opment environment allows to create a flexible and 

adaptive diagnostic system. The user-friendly interface 

will facilitate the doctor's interaction with the neural 

network module, which does not require special 

knowledge to use. In addition, NI LabVIEW provides 

tools for organizing data collecting and storing. This is 

important for building a base of learning patterns that 

can be used in the future to train and improve the neural 

networks. 

Conclusion 

The use of neural networks in medicine has great 

potential. The introduction of an automated system for 

diagnosing breast diseases can simplify the work of 

doctors and reduce errors in diagnosis, thereby reduc-

ing mortality from breast cancer. Neural network mod-

els considered in this work are successfully used in im-

age classification tasks. As a result of comparing the 

characteristics, the EfficientNet model was determined 

to be the most optimal for medical image processing. 

This network is able to classify ultrasound images of 

the breast with an accuracy of 81.26%. To expand the 

functionality and improve the usability of the system, 

an interface based on the Vision Development module 

in the LabVIEW environment has been created. The 

main task for further research is to develop an algorithm 

for segmentation of tumors detected in images and 

combine it with the created classification algorithm to 

obtain more informative results. 
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