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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета навчальної дисципліни – передбачає підготовку 

висококваліфікованих фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, що володіють 

необхідними знаннями і вміннями для реалізації професійних завдань. Програма 

спрямована на формування в студентів загальнокультурних і професійних 

компетентностей, потрібних майбутнім фахівцям з фізичної терапії, ерготерапії, 

для участі в процесі відновлення порушених чи тимчасово втрачених функцій 

організму людини з відхиленням в стані здоров’я. Забезпечити взаємозв’язок з 

освітньою програмою через формування у студентів професійних 

компетентностей: загально професійну, педагогічну, виховну, реабілітаційну, 

компенсаторну, профілактичну, науково-дослідницьку, організаційно-

управлінську. 

У результаті вивчення дисципліни «Професійна майстерність» студент 

повинен оволодіти такими компетентностями:  

Загальні компетентності: 

− Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні 

навички при вирішенні соціальних і професійних завдань. 

− Здатність до самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення 

особистого рівня кваліфікації. 

− Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та синтезу нових 

складних ідей на основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

− Здатність вести діловодство та ділову кореспонденцію і ефективно 

використовувати офісну оргтехніку та засоби зв’язку. 

− Здатність до професійного спілкування, забезпечення гармонійних та 

конструктивних взаємовідносин під час виконання професійних завдань. 

Фахові компетентності: 

− Уміння застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні 

форми та методи педагогічної діяльності, керувати процесом особистісного 

розвитку учнів, стимулювати самостійну роботу учнів. 
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− Здатність і готовність ініціювати та проводити наукові дослідження, що 

приводять до отримання нових знань у професійній галузі, впроваджувати й 

адаптувати наукові знання у процес професійної діяльності; здатність до 

генерування ідей та досягнення наукових цілей. 

− Здатність користуватися іншомовними інформаційними ресурсами, які 

знаходяться у відкритому доступі науково-метричних баз та використовувати 

іноземний досвід практичного вирішення актуальних і нестандартних проблем у 

сфері фізичної культури і спорту. 

Програмні результати навчання: 

− Здатність до самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення 

особистого рівня кваліфікації. 

− Здатність використовувати нормативні та правові документи у своїй 

діяльності. 

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вивчення дисципліни «Професійна майстерність» базується на знаннях із 

таких навчальних дисциплін  як  «Вступ у фізичну терапію, егротерапію», 

«Основи фізичної терапії та ерготерапії». 

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

У резульльтаті вивчення навчальної  дисципліни «Професійна 

майстерність» студент повинен: 

знати соціальну значущість своєї майбутньої професії, зокрема такі ключові 

поняття професійна майстерність, професійна діяльність, професіограма, 

професійна підготовка, професійна культура;  

знати види професійного спілкування (вербальне і невербальне його 

професійні характеристики (інтелектуальні, дидактичні, організаторські, 

перцептивні, комунікативні, сугестивні, дослідниці, науково пізнавальні);  

знати види мотивації до здійснення професійної діяльності, готовність і 

здатність нести відповідальність за її результати, володіти високою мотивацією до 
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виконання професійної діяльності; оперувати основними поняттями і категоріями 

з фізичної терапії, ерготерапії; 

знати методику планування реабілітаційного процесу, складання програм з 

фізичної реабілітації, побудови схем занять з фізичної терапії, ерготерапії; 

продукувати здатність нести відповідальність за її результати; 

вміти розв’язувати професійні ситуації (стилі, бар’єри, конфлікти, критерії, 

рівні, етапи, моделі);  

вміти використовувати професійну техніку (самовиховання, 

самоорганізація), професійний такт (увага, спостережливість), професійну етику 

(честь, мораль); 

знати основні методи і раціональні прийомами збору і опрацювання 

наукової, ділової і педагогічної інформації;  

вміти використовувати можливості адаптації зовнішнього середовища для 

реалізації основних видів життєдіяльності осіб з порушеними чи втраченими 

внаслідок хвороби або травми функціями (самообслуговування, професійна 

діяльність, культура, спорт, відпочинок;  

вміння планувати програми з фізичної терапії, ерготерапії з урахуванням 

віку, статі, нозологічних форм захворювання; 

вміти  віднаходити і диференціювати сучасні методики і технології 

сприяння відновлення порушених чи тимчасово втрачених  функцій, розвивати 

збережені після хвороби чи травми функції організму людини з метою часткової 

або повної заміни не завжди втрачених функцій. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, 

національною і ЄКТС.  

А (90 – 100) – (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) – 

студент виявив глибокі знання навчального матеріалу, повно відтворює 

програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 
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літературних джерелах; добре знає термінологію з професійної майстерності, 

соціальну значущість своєї майбутньої професії, має сформований високий рівень 

професійної культури, володіє вербальним і невербальним засобами спілкування і 

його функціями; має професійні здібності; знає види мотивації до здійснення 

професійної діяльності, здатний нести відповідальність за її результати, володіє 

високою мотивацією до виконання професійної діяльності; знає методику 

планування реабілітаційного процесу, складання програм з фізичної терапії, 

ерготерапії, побудови схем занять з фізичної терапії, ерготерапії; продукувати 

здатність нести відповідальність за її результати; уміє розв’язувати професійні 

ситуації знаючи стилі, бар’єри, конфлікти, творчо підходить до вирішення 

поставлених завдань; уміло застосовує професійну техніку, такт, етику. знає 

основні методи і раціональні прийомами збору і опрацювання наукової, ділової і 

педагогічної інформації; вміє використовувати можливості адаптації зовнішнього 

середовища для реалізації основних видів життєдіяльності осіб з порушеними чи 

втраченими внаслідок хвороби або травми функціями; вміє планувати програми з 

фізичної терапії, ерготерапії з урахуванням віку, статі, нозологічних форм 

захворювання; вміє  віднаходити і диференціювати сучасні методики і технології 

сприяння відновлення порушених чи тимчасово втрачених функцій. 

В (82 – 89) – (вище середнього рівня з кількома помилками) – студент виявив 

глибокі знання навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що 

міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, проте 

допускає незначні неточності в їх інтерпретації термінології з професійної 

майстерності; знає соціальну значущість своєї майбутньої професії, має 

професійні здібності; знає види мотивації до здійснення професійної діяльності, 

здатний нести відповідальність за її результати, володіє високою мотивацією до 

виконання професійної діяльності; знає методику планування реабілітаційного 

процесу, складання програм з фізичної терапії, ерготерапії, побудови схем занять 

з фізичної терапії, ерготерапії; продукувати здатність нести відповідальність за її 

результати; уміє розв’язувати професійні ситуації знаючи стилі, бар’єри, 

конфлікти, творчо підходить до вирішення поставлених завдань; уміло застосовує 

професійну техніку, такт, етику. знає основні методи і раціональні прийомами 
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збору і опрацювання наукової, ділової і педагогічної інформації; вміє 

використовувати можливості адаптації зовнішнього середовища для реалізації 

основних видів життєдіяльності осіб з порушеними чи втраченими внаслідок 

хвороби або травми функціями; вміє планувати програми з фізичної терапії, 

ерготерапії з урахуванням віку, статі, нозологічних форм захворювання; вміє  

віднаходити і диференціювати сучасні методики і технології сприяння 

відновлення порушених чи тимчасово втрачених функцій. 

С (75 – 81) – (вцілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) –  студент виявив міцні знання навчального матеріалу, відтворює 

програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; допускає неточності в їх інтерпретації термінології з 

професійної майстерності; соціальну значущість своєї майбутньої професії, має 

професійні здібності; знає види мотивації до здійснення професійної діяльності, 

здатний нести відповідальність за її результати, володіє високою мотивацією до 

виконання професійної діяльності; знає методику планування реабілітаційного 

процесу, складання програм з фізичної терапії, ерготерапії, побудови схем занять 

з фізичної терапії, ерготерапії; продукувати здатність нести відповідальність за її 

результати; робить незначні помилки у розв’язанні професійних ситуацій знаючи 

стилі, бар’єри, конфлікти; уміло застосовує професійну техніку, такт, етику. знає 

основні методи і раціональні прийомами збору і опрацювання наукової, ділової і 

педагогічної інформації; вміє використовувати можливості адаптації зовнішнього 

середовища для реалізації основних видів життєдіяльності осіб з порушеними чи 

втраченими внаслідок хвороби або травми функціями; робить незначні помилки у 

плануванні програми з фізичної терапії, ерготерапії з урахуванням віку, статі, 

нозологічних форм захворювання; робить незначні помилки у  знаходженні і 

диференціюванні сучасних методик і технологій сприяння відновлення 

порушених чи тимчасово втрачених функцій. 

D (67 – 74) – ( непогано, але зі значною кількістю недоліків) –  студент виявив 

недостатньо міцні знання навчального матеріалу, з певними труднощами відтворює 

програмний матеріал, рідко звертається до матеріалів, що містяться в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; не достатньо знає 
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термінологію з професійної майстерності, соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, недостатньо володіє вербальним і невербальним засобами спілкування 

має професійні здібності; непогано види мотивації до здійснення професійної 

діяльності, здатний нести відповідальність за її результати, не володіє високою 

мотивацією до виконання професійної діяльності; не достатньо знає методику 

планування реабілітаційного процесу, складання програм з фізичної терапії, 

ерготерапії, побудови схем занять з фізичної терапії, ерготерапії; продукувати 

здатність нести відповідальність за її результати; робить незначні помилки у 

розв’язанні професійних ситуацій знаючи стилі, бар’єри, конфлікти; уміло 

застосовує професійну техніку, такт, етику. знає основні методи і раціональні 

прийомами збору і опрацювання наукової, ділової і педагогічної інформації; 

непогано вміє використовувати можливості адаптації зовнішнього середовища 

для реалізації основних видів життєдіяльності осіб з порушеними чи втраченими 

внаслідок хвороби або травми функціями; робить незначні помилки у плануванні 

програми з фізичної терапії, ерготерапії з урахуванням віку, статі, нозологічних 

форм захворювання; робить незначні помилки у  знаходженні і диференціюванні 

сучасних методик і технологій сприяння відновлення порушених чи тимчасово 

втрачених функцій. 

E (60 – 66) – (виконання задовольняє мінімальним критеріям) – студент 

виявив слабкі знання навчального матеріалу, важко відтворює програмний 

матеріал, зовсім не спирається на матеріали, що містяться в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; слабо знає термінологію з професійної 

майстерності, соціальну значущість своєї майбутньої професії, недостатньо 

володіє вербальним і невербальним засобами спілкування; недостатньо розвинуті 

має професійні здібності; непогано знає види мотивації до здійснення професійної 

діяльності, не здатний нести відповідальність за її результати, не володіє високою 

мотивацією до виконання професійної діяльності; не достатньо знає методику 

планування реабілітаційного процесу, складання програм з фізичної терапії, 

ерготерапії, побудови схем занять з фізичної терапії, ерготерапії; продукувати 

здатність нести відповідальність за її результати; робить незначні помилки у 

розв’язанні професійних ситуацій знаючи стилі, бар’єри, конфлікти; недостатньо 
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застосовує професійну техніку, такт, етику. не достатньо знає основні методи і 

раціональні прийомами збору і опрацювання наукової, ділової і педагогічної 

інформації; не  вміє використовувати можливості адаптації зовнішнього 

середовища для реалізації основних видів життєдіяльності осіб з порушеними чи 

втраченими внаслідок хвороби або травми функціями; робить помилки у 

плануванні програми з фізичної терапії, ерготерапії з урахуванням віку, статі, 

нозологічних форм захворювання; робить помилки у  знаходженні і 

диференціюванні сучасних методик і технологій сприяння відновлення 

порушених чи тимчасово втрачених функцій. 

FX (35 – 59) – (з можливістю повторного складання) студент виявив 

незнання значної частини навчального матеріалу, допускає істотні помилки у 

відповідях на запитання, не вміє слабо знає термінологію з професійної 

майстерності, соціальну значущість своєї майбутньої професії, недостатньо 

володіє вербальним і невербальним засобами спілкування має професійні 

здібності; незнає видів мотивації до здійснення професійної діяльності, здатний 

нести відповідальність за її результати, не володіє високою мотивацією до 

виконання професійної діяльності; не достатньо знає методику планування 

реабілітаційного процесу, складання програм з фізичної терапії, ерготерапії, 

побудови схем занять з фізичної терапії, ерготерапії; продукувати здатність нести 

відповідальність за її результати; робить незначні помилки у розв’язанні 

професійних ситуацій знаючи стилі, бар’єри, конфлікти; уміло застосовує 

професійну техніку, такт, етику. знає основні методи і раціональні прийомами 

збору і опрацювання наукової, ділової і педагогічної інформації; непогано вміє 

використовувати можливості адаптації зовнішнього середовища для реалізації 

основних видів життєдіяльності осіб з порушеними чи втраченими внаслідок 

хвороби або травми функціями; робить незначні помилки у плануванні програми з 

фізичної терапії, ерготерапії з урахуванням віку, статі, нозологічних форм 

захворювання; робить незначні помилки у  знаходженні і диференціюванні 

сучасних методик і технологій сприяння відновлення порушених чи тимчасово 

втрачених функцій. 
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F (1 – 34) –  студент в цілому поверхнево знає окремі фрагменти навчального 

матеріалу, здебільшого дає неправильнв відповіді на поставлені питання і який 

зовсім не володіє програмним матеріалом, не вміє віднаходити і диференціювати 

сучасні методики і технології сприяння відновлення порушених чи тимчасово 

втрачених  функцій, розвивати збережені після хвороби чи травми функції 

організму людини з метою часткової або повної заміни не завжди втрачених 

функцій.; не виконав усіх видів навчальної роботи.  

 

5.ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання 

Самостійна робота № 1 

Самостійна робота № 2 

Співбесіда 

Залік 
 

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Структура професійної діяльності фахівців фізичної з фізичної 

терапії, ерготерапії.  

Значення професійної майстерності як навчальної дисципліни полягає у 

розв’язанні завдань з фізичної терапії, ерготерапії. Тлумачення основних 

дефініцій у професійній майстерності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, 

(професійна майстерність, професійна діяльність, професіограма). Професійна 

культура та педагогічна техніка фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, види 

мотивації до здійснення професійної діяльності, готовність і здатність нести 

відповідальність за її результати, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності; оперувати основними поняттями і категоріями з фізичної 

ерготерапії і фізіотерапії. 

Тема 2. Роль і місце спілкування у професійній діяльності фахівців з 

фізичної терапії, ерготерапії.  

Види професійного спілкування фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. 

Функції спілкування фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. Сторони спілкування 

фахівців з фізичної реабілітації. Принципи спілкування фахівців з фізичної 
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терапії, ерготерапії. Стилі, бар’єри, критерії, рівні та етапи спілкування в 

професійній майстерності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії.  

Тема 3. Види мотивації до здійснення професійної діяльності у фізичної 

терапії, ерготерапії.  

Готовність і здатність фахівців нести відповідальність за її результати, 

володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності; оперувати 

основними поняттями і категоріями з фізичної терапії, ерготерапії; 

Тема 4. Методика планування реабілітаційного процесу з фізичної 

терапії, ерготерапії. 

Складання програм з фізичної терапії, ерготерапії, побудови схем занять з 

фізичної терапії, ерготерапії; продукувати здатність нести відповідальність за її 

результати; 

Тема 5. Науково-дослідна робота як засіб формування професіоналізму 

майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. 

Використання різних форм науково-дослідної роботи в підвищенні рівня 

професійної майстерності фахівців з фізичної реабілітації. майбутніх фахівців з 

фізичної реабілітації як форма професійної підготовки. Види практик (практика з 

фізичної реабілітації та клінічна практика) та їх значення у формуванні 

професійної майстерності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. 

Тема 6. Професійні здібності фахівців з  фізичної терапії, ерготерапії,  як 

основа професійної майстерності. Самовиховання, самоорганізація та 

професійні здібності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. Поняття 

самовиховання та самоорганізації. Механізм взаєморозуміння та здібності 

фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, (інтелектуальні, дидактичні, 

організаторські, перцептивні, комунікативні, сугестивні, дослідниці, науково 

пізнавальні). Можливі конфлікти у професійній діяльності фахівців з фізичної 

реабілітації та шляхи їхнього вирішення. Можливі бар’єри у спілкуванні пацієнта 

та фахівця. Моделі спілкування.  

Тема 7. Індивідуальні якості фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. 

Шляхи формування особистих якостей (товариськість, контактність, 

інфантильність, егоїзм). Невербальна комунікація у формуванні професійної 
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майстерності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. Вербальна комунікація у 

формуванні професійної майстерності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. 

Тема 8. Професійний такт та етика для професійної діяльності фахівців 

з фізичної терапії, ерготерапії. Поняття такт, його суспільні функції, особливості 

професійного такту  фахівців з ерготерапії і фізіотерапії. Професійна етика та її 

функції. Сутність уваги та спостереження як форми діяльності. Функції, види, 

форми, властивості уваги для професійної діяльності фахівців з фізичної терапії, 

ерготерапії,. Значення уваги та спостережливості в організації професійної 

діяльності з з фізичної терапії, ерготерапії. 

Тема 9. Основні методи і раціональні прийомами збору і опрацювання 

наукової, ділової і педагогічної інформації. 

Можливості адаптації зовнішнього середовища для реалізації основних 

видів життєдіяльності осіб з порушеними чи втраченими внаслідок хвороби або 

травми функціями (самообслуговування, професійна діяльність, культура, спорт, 

відпочинок;  

Тема 10. Планування програм з фізичної ерготерапії і фізіотерапії з 

урахуванням віку, статі, нозологічних форм захворювання. 

Сучасні методики і технології сприяння відновлення порушених чи 

тимчасово втрачених  функцій, розвивати збережені після хвороби чи травми 

функції організму людини з метою часткової або повної заміни не завжди 

втрачених функцій. 

. 

Орієнтовна тематика практичних занять 

Тема 1. Структура професійної діяльності фахівців фізичної з фізичної 

терапії, ерготерапії.  

Тема 2. Роль і місце спілкування у професійній діяльності фахівців з 

фізичної терапії, ерготерапії. 

Тема 3. Види мотивації до здійснення професійної діяльності у фізичної 

терапії, ерготерапії.  
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Тема 4. Методика планування реабілітаційного процесу з фізичної терапії, 

ерготерапії. 

Тема 5. Науково-дослідна робота як засіб формування професіоналізму 

майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. 

Тема 6. Професійні здібності фахівців з фізичної ерготерапії і фізіотерапії 

як основа професійної майстерності. 

Тема 7. Індивідуальні якості фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. 

Тема 8. Професійний такт та етика у професійній діяльності фахівців з 

фізичної терапії, ерготерапії. 

Тема 9. Основні методи і раціональні прийомами збору і опрацювання 

наукової, ділової і педагогічної інформації. 

Тема 10. Планувати програм з фізичної терапії, ерготерапії, з урахуванням 

віку, статі, нозологічних форм захворювання. 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання 

теоретичного матеріалу, виконання завдань згідно з переліком компетенції, що 

формуються у межах кожної теми навчальної програми; підготовку до співбесіди з 

лектором, до самостійної роботи і підготовку до екзамену.  

 Опрацювати теоретичний матеріал: наукові основи курсу, поняття 

сфера використання дефініцій професійної майстерності у сфері фахівців з 

фізичної терапії, ерготерапії. Розробити тлумачення словник. 

 Опрацювати теоретичний матеріал: структуру професійної діяльності 

фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. 

 Опрацювати теоретичний матеріал: функції професійного спілкування 

фахівців з фізичної терапії, ерготерапії,. 

 Опрацювати теоретичний матеріал: професіограма фахівців фахівців з 

фізичної терапії, ерготерапії. 

 Опрацювати теоретичний матеріал: права та обов’язки фахівців з 

фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до здійснення роботи в оздоровчих 

закладах. 
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 Опрацювати теоретичний матеріал: можливі конфлікти у професійній 

діяльності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, та шляхи їхнього вирішення. 

 

 

3. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Засвоєння студентами матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного 

опитування, співбесіди з лектором та самостійної роботи. 

Оцінювання навчальних досягнень студента  

 

Види роботи Бали 

Поточне оцінювання 45 

Написання самостійної роботи № 1  15 

Написання самостійної роботи № 2 15 

Співбесіда  25 

Всього балів 100 

 

Усні відповіді студента на практичних заняттях, рівень засвоєння 

навчального матеріалу, відведеного на самостійне опрацювання студентом, рівень 

засвоєння практичних навичок оцінюються в традиційних оцінках «5», «4», «3», 

«2».  

Традиційні оцінки конвертуються в бали за формулою: 

 , де 

А – сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою при вивченні 

тематичного розділу, включаючи оцінки «2»; 

n– кількість цих оцінок (не менше трьох за семестр); 

К – максимальна кількість балів, які студент може отримати за усні 

відповіді, упродовж вивчення змістового розділу (К = 45); 

n

A  =2 – середня оцінка за усні відповіді, то кількість балів, які отримує 

студент = 0 

Поточна успішність (мак – 100 болів) складається з балів отриманих на 

практичних заняттях (45 балів), за співбесіду з лектором  (25 балів); за самостійну 

роботу (30 балів) 

5  

K 

n 

A 
x   
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Самостійна робота (30 балів) передбачає: характеристика основних 

методів збору і опрацювання наукової, ділової і педагогічної інформації (10 

балів); розкрити права та обов’язки фахівців з фізичної терапії, ерготерапії (5 

балів). Скласти і розв’язати конфлікти, які виникають під час професійної 

діяльності з фізичної терапії, ерготерапії (5 балів). Розробити планування програм 

з фізичної терапії, ерготерапії, з урахуванням віку, статі, нозологічних форм 

захворювання (10 балів).  

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

ЄКТС. Розподіл 100 балів між видами робіт. Залік за талоном 2 проводиться в 

усній формі з оцінюванням за 100 бальною шкалою/ 

 

4. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Не передбачено 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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