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ENGINEERING AND TECHNOLOGY 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ МОСТОВИХ СПОРУД 

 

Волошин В. В., 

аспірант кафедри мостів, 

конструкцій і будівельної механіки 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

м. Харків, Україна 

 

Безбабічева О. І., 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

м. Харків, Україна 

 

Збереження мостових споруд на автомобільних дорогах в останні роки стає 

пріоритетним завданням для багатьох держав світу. 

За даними Американської асоціації дорожніх і транспортних 

будівельників, та результатами національної інвентаризації мостів (NBI), 

Федерального управління шосейних доріг (FHWA) від 2020 р, більш ніж 37 % 

мостів США потребують ремонтних та відновлювальних робіт. Загальна 

кількість мостів, що потребують заміни становить 81000 (ARTBA Bridge Report, 

2021). За матеріалами аудиту мостів Франції консалтинговими компаніями 

NIBUXS та IMDM у 2018 р майже 30 % з 12000 мостів державної дорожньої 

підпорядкованості потребують ремонту, а 7 % з них в довгостроковій 

перспективі є ризиковими з точки зору обвалення. При цьому в середньому 

мости ремонтують лише через 22 роки після появи перших пошкоджень (Réseau 

routier national non concédé : résultats d’audits, 2018). Подібна ситуація зі станом 
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залізобетонних мостів існує в Німеччині, Великобританії, та інших країнах. В 

Росії у 2020 р. була прийнята програма з масштабної реконструкції мостових 

споруд, в межах якої планується привести до нормативного стану більш ніж 2000 

аварійних мостів. В Україні до програми «Велике будівництво» у 2020 р. 

додається програма з реконструкції мостів по всій території країни, яку планують 

проводити частково за бюджетні кошти, частково за кредитні кошти.  

Фактичний термін роботи залізобетонних конструкцій мостів на 

автомобільних дорогах в Україні оцінюється в 25-30 років (Коваль, 2009), після 

чого потрібні значні за трудомісткістю та вартістю ремонтні роботи. При цьому 

серед основних дефектів спостерігаються такі: руйнування захисних покриттів і 

корозія металу сталевих мостів – 41 % обстежених мостів; сколювання, раковини 

і тріщини в бетоні – 65 %: корозія арматури – 40 %; карбонізація захисного шару 

бетону – 60 %. (Коваль, 2009). 

В зв`язку з великою кількістю мостів, які з різних причин є застарілими 

морально та фізично, проблема безпечної експлуатації мостів в Україні стає 

актуальнішою. Одним з напрямів на шляху підвищення надійності мостових 

споруд є контроль технічного стану споруд та здійснення заходів з покращення 

показників технічного стану та експлуатаційних показників мостів. При 

визначенні технічного стану за нормами України ДСТУ-Н Б.В.1.3-23:2013 

застосовується 5-и ступенева шкала. Якщо споруда набирає менше 39 балів, вона 

отримує статус «непрацездатна» (5 стан). В таких випадках регламентується 

«постійний нагляд та контроль за виконанням обмежень руху з залученням 

спеціалізованої організації, термінове вирішення питання про реконструкцію 

споруди або про її закриття. Вживаються тимчасові заходи для запобігання 

аварії». Слід відмітити, що для окремих споруд та їх елементів перехід від 4стану 

(«обмежено працездатний») до 5 «непрацездатний» може відбутися миттєво. 

Враховуючи динаміку накопичення та розвитку дефектів, постійні 

недоремонти мостових споруд, можемо прогнозувати в найближчий перспективі 

велику потребу в реконструкціях мостів. 
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Класичними задачами реконструкції є перебудова мостової споруди з 

забезпеченням після реконструкції потрібних експлуатаційних характеристик. 

Таким чином, необхідно створювати робочий проект реконструкції за правилами 

нового будівництва на підставі звіту про спеціальне обстеження споруди. Для 

міських мостів та шляхопроводів метою реконструкції є підвищення їх 

довговічності, зміна параметрів пропускної здатності і вантажопідйомності або 

зміна призначення споруди. При реконструкції можлива заміна окремих 

елементів моста та його статичної схеми. 

Для прийняття проектних рішень, як конструктивних, так і організаційних, 

важливими та сучасними є етапи оцінювання можливих ризиків з метою їх 

зменшення і контролю, та дослідження варіантів з мінімізації ризиків та 

наслідків. При цьому ризик може бути врахованим як потенційна, чисельно 

вимірювана можливість несприятливої ситуації та пов`язані з нею збитки, втрати 

очікуваного прибутку. Такі розрахунки містять умови невизначеності, і тому 

потребують застосування методів теорії ймовірності. 

Для мостових споруд та конструкцій за даними деяких експертів було 

виявлено, що більшість критичних дефектів припадає на етапи будівництва та 

експлуатації. Так, за даними (Соломка, 2001) було обстежено більше ніж 9390 

залізобетонних прогонових будов, для яких: 49,05 % дефектів з’явилися 

внаслідок недоліків утримання та експлуатації; 30,20 % дефектів внаслідок 

недоліків будівництва і монтажу; 22,17 % дефектів внаслідок впливу 

навколишнього середовища; 2,7 % дефектів внаслідок недоліків проектування. 

Причинами аварійних ситуацій можуть стати різноманітні, зокрема форс-

мажорні обставини, але основною причиною залишається людській фактор 

(Гулицкая та ін., 2010). 

Реконструкція мостових споруд базується на вже існуючий конструкції. І 

тому, всі дефекти та пошкодження, що були отримані при експлуатації, стають 

техногенними первинними ризиками для етапу експлуатації. Про необхідність 

уважного ставлення до організації робіт з реконструкції мостових споруд 
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свідчать деякі приклади аварій та руйнації мостів під час виконання ремонтних 

робіт. Так, аварійне обвалення мосту через р. Міссісіпі у Міннеаполісі. Міст 

довжиною 581 м був побудованим у 1967 р. Обвалився 1.08. 2007 р. (13 загиблих, 

100 поранених). Під час аварії на мосту проводились ремонтні роботи на однієї 

з двох половин мосту. Інспекції споруди проводились у 2005 та 2006 р. При 

інспекціях структурних дефектів виявлено не було. Є і багато інших прикладів. 

Обвалення мосту в Італії, у 2017 р. (38 загиблих). Міст ім. Рікардо Моранді, 

побудований в 1967 р. довжиною 1200 м. На ньому протягом двох років перед 

аварією велись ремонтні роботи. Однією з причин за словами віце-прем`єра 

Луиджи Ди Майо, було недостатнє обслуговування споруди, знос та висока 

інтенсивність руху автомобілів. У 2013 р сталося подвійне падіння моста в 

Борисоглебську (Росія) при проведенні робіт з реконструкції, під час демонтажу 

прогонових будов. Причини – людський фактор з порушеннями правил 

безпечного виконання робіт. У 2018 р відбулось обвалення мосту в Індії через 3 

дні після ремонту. Аналіз причин цих та інших аварій при реконструкції та 

ремонтах мостів дає додаткові дані щодо можливих ризиків, масштабів їх 

наслідків та шляхів мінімізації. 

Аналіз даних аварійних ситуацій з досвіду будівництва і реконструкції 

мостів показує, що при будівництві та реконструкції мостів розповсюдженою 

причиною ризиків є людський фактор. До таких випадків відносять: помилки при 

розробці проектів виробництва робіт та необхідних технологічних схем; 

відступлення від будівельного проекту та прямі порушення технології 

будівництва; відсутність належного контролю за виконанням робіт та механізмів 

відповідальності за такі випадки. Для умов України характерними є відсутність 

системного підходу до організації життєвого циклу споруд, відсутність дієвої 

системи експлуатації та низька якість будівництва. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПРОМИСЛОВИХ КОТЕЛЬНИХ АГРЕГАТІВ 

З МЕТОЮ РОЗРОБКИ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ 

ВИКИДІВ У НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Глущенко О. Л., 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри теплоенергетики, 

декан енергетичного факультету 

Дніпровський державний технічний університет 

м. Кам'янське, Україна 

 

Богданович Д. В., 

магістрант кафедри теплоенергетики 

Дніпровський державний технічний університет 

м. Кам'янське, Україна 

 

 

Анотація: В статті проаналізована робота діючого парового котельного 

агрегату типу ТКЗ з метою проведення аналізу його теплової роботи та розробки 

заходів, направлених на покращення екологічного стану Дніпровського регіону, 

запровадження дієвих заходів щодо зниження шкідливих викидів у навколишнє 

середовище. 

Ключові слова: Двостадійне спалювання палива, Екологічна безпека, 

Енергетичне господарство, Пальникові пристрої, Паровидатність оксиди азоту, 

Паровий котел, Рециркуляція димових газів. 

 

 

Вступ. Енергетичне господарство металургійного комбінату являє собою 

комплекс взаємозалежних систем, які безупинно розвиваються. Ці системи 
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складаються з енергетичних об'єктів, призначених для забезпечення 

металургійних й енергетичних агрегатів паливом, електроенергією, теплом, 

стисненим повітрям, киснем, водою й ін. 

Енергетичне господарство можна розглядати як енергетичний ланцюг від 

енергоресурсів до енергії, що споживається, включно. Зміна в одній ланці може 

вплинути на інші.  

Дослідження взаємозв'язків між енергетичними й технологічними 

виробничими процесами дозволяють виявити можливості вдосконалення 

виробничих процесів і забезпечення максимально чіткої організації в енергетиці 

комбінату, що забезпечує його граничну надійність, безперебійність (по 

енергоресурсах) і максимальну економічність. 

Організація виробництва теплової енергії теплоелектроцентраллю (ТЕЦ) 

визначається як система дій, які мають на меті виробництво енергії за графіком, 

при дотриманні встановлених якісних показників енергії, з мінімально 

можливими витратами енергетичних, трудових і грошових ресурсів і при 

максимально можливому (по технічних й економічних міркуваннях) 

використанні енергетичного встаткування. Але зношеність та застарілість 

обладнання погіршує екологічний стан регіону, оскільки збільшується частка 

таких шкідливих викидів, як СО2, SO2 та NOx. Тому, саме питанням захисту 

навколишнього середовища від шкідливих викидів ТЕЦ і присвячена дана 

робота. 

В статті досліджується робота котельних агрегатів з метою розробки 

заходів щодо зниження викидів NOx в навколишнє середовище. Даний захід 

можливий за рахунок вдосконалення процесу спалювання палива та 

реконструкції паливоспалюючих пристроїв. 

Постановка задачі. Промислові та опалювальні котельні й теплові 

електричні станції є найбільшими забруднювачами навколишнього середовища. 

Відпрацьовані гази палив, які спалюються на цих підприємствах, містять 

шкідливі забруднюючі речовини, що мають різну токсичністю. З усіх викидів в 
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атмосферу енергетичними підприємствами найбільш токсичним є оксиди сірки, 

оксиди азоту і канцерогенні речовини. У зв'язку зі збільшеними в останні роки 

вимогами до охорони навколишнього середовища боротьба з токсичними 

викидами в атмосферу набула особливої актуальності. Найважливішим заходом 

щодо зниження утворення шкідливих речовин служить удосконалення 

технології спалювання палива, за допомогою якого вдається знизити вміст 

шкідливих речовин на 10-40 % (Жуйков, 2011). 

Очищення газів від оксидів азоту – важлива проблема, що стоїть перед 

промисловістю. Один з аспектів екологічних заходів – регулювання кількості 

газоподібних забруднювачів, що викидаються в атмосферу. 

Тому, організація промислового виробництва на принципах безвідходної 

технології відповідає раціональному використанню природних ресурсів і є 

найбільш ефективною з точки зору санітарної охорони атмосферного повітря. 

Знизити шкідливі викиди в атмосферу можна не тільки за рахунок очищення 

відпрацьованих газів перед димарем, а й використання раціональних способів 

спалювання палива і технологічних процесів. Останнє має важливе значення для 

поліпшення екологічної обстановки промислових регіонів (Грес та ін., 2015, с. 

392). Скорочення викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище в 

результаті вдосконалення процесів спалювання палива і утилізації теплоти 

відхідних продуктів згорання набуває в даний час особливого значення в зв'язку 

з тим, що методи очищення продуктів згоряння від шкідливих викидів для умов 

металургійних агрегатів поки повністю не розроблені. Причому їх впровадження 

пов'язано з високими капітальними і енергетичними затратами і вимагає великих 

площ для розміщення систем очищення, що значно ускладнено для існуючих 

виробництв. 

Найбільш небезпечними викидами ТЕС і котелень є оксиди азоту. Зміст 

оксидів азоту визначає токсичність продуктів згоряння вугілля і мазуту на 40-

50 %, а природного газу – на 90-95 %. Крім того, оксиди азоту під впливом 
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ультрафіолетового випромінювання активно беруть участь у фотохімічних 

реакціях в атмосфері з утворенням інших шкідливих газів.  

Оксиди азоту антропогенного походження становлять менше 10 % всіх 

оксидів азоту, що надходять в атмосферу Землі. Однак саме антропогенні викиди 

становлять найбільшу небезпеку, оскільки вони зосереджені у великих 

промислових центрах. Серед різних оксидів азоту практичне значення в 

екологічному аспекті мають монооксид NO і діоксид NO2, суму яких позначають 

NOx.  

Результати роботи. Основними шляхами зниження викидів NOx на стадії 

спалювання палива, які приводять до придушення їх утворення, є двохсхідцеве 

спалювання палива; рециркуляція продуктів горіння; впорскування води або 

введення пари в факел; застосування спеціальних пальників; вибір оптимального 

коефіцієнта надлишку повітря (Соколов, 2007, с. 432). 

При двосхідцевому спалюванні в первинну зону горіння повітря подається 

при витраті, яка менша теоретично необхідної для спалювання палива (α = 0,80 

... 0,95). В результаті відбувається неповне згоряння палива з частковою його 

газифікацією із низькою температурою і, отже, зниженому вмісті оксидів азоту. 

У вторинну зону подається чисте повітря або збіднена паливом суміш для 

допалювання продуктів неповного згоряння. Цей метод дозволяє знизити вміст 

NOx на 25 ... 35 %. 

Для організації рециркуляції продукти горіння звичайно після водяного 

економайзера в кількості до 20 % при температурі 300 ... 400 °С відбирають 

спеціальним рециркуляційним димососом і подають в топкову камеру. Найбільш 

ефективна рециркуляція газів з паливом (приблизно в 1,8 рази більше, ніж з 

повітрям). При рециркуляції 20 % продуктів горіння з паливом досягається 

зниження викидів NOx складає біля 90 %. 

При упорскуванні води (витрата води 0,35 кг/м3 палива) або введення пари 

(3 ... 3,5 % маси повітря) в факел досягається зниження NOx в 2 рази.  
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Крім цього в продуктах горіння знижується вміст бенз(а)пірену. Ефекти 

при введенні водяної пари зводяться до зниження максимуму температури 

горіння і до їх впливу (сповільнюючого) на реакції утворення NOx. 

Застосування спеціальних плоскополум'яних пальників з внутрішньою 

рециркуляцією газів, що мають температуру 800 ... 1200 °С, до фронту займання 

дозволяє на 40 ... 50 % знизити викиди оксидів азоту. 

Істотний вплив на вихід NOx надає величина коефіцієнта надлишку 

повітря. Зміною режимних параметрів роботи пальників досягають істотного 

зниження викиду оксидів азоту. Так, наприклад, при температурі в зоні горіння 

1600 ... 1700 °С максимальний вміст оксидів азоту має місце при коефіцієнті 

надлишку повітря α = 1,2, і при зменшенні його до 1,02 вдається знизити вміст 

оксидів азоту в 2 рази. 

Дослідивши усі можливі варіанти зниження шкідливих викидів у 

навколишнє середовище від роботи парових котельних агрегатів великої 

потужності, в даній роботі було прийнято рішення дослідити можливість 

реконструкції існуючого пальникового пристрою котельного агрегату типу ТКЗ 

з метою переведення його на режим двостадійного спалювання палива. З аналізу, 

приведеного вище, видно, що даний технічний захід дозволить знизити відсоток 

викидів оксидів азоту у навколишнє середовище майже на 50 %. 

Спалювання палива у великій кількості в пальнику з малою довжиною 

факела й широких межах стабілізації полум'я, а також необхідність використання 

того самого пальникового пристрою для спалювання двох, а іноді й трьох видів 

палива роблять досить привабливим застосування вихрових пальників в 

енергетичних і промислових котлах. Разом з тим застосування закручення 

повітряного потоку звичайно підвищує концентрацію оксидів азоту в продуктах 

згоряння у зв'язку з більш високою інтенсивністю вигоряння й більш високими 

температурами в корені факела. При наявності закручення повітря положення 

максимуму температур у вихровому потоці зміщається убік устя пальника в 

порівнянні із прямоточним. 
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Для регулювання параметрів факела й зниження концентрації оксидів 

азоту, що утворюються у факелі, прийнято рішення застосувати вихрові 

пальникові пристрої з комбінованим підведенням повітря, запропоновані у 

(Сигал та ін., 1985, с. 560), в яких зниження викиду оксидів азоту, регулювання 

температури, розмірів і параметрів вихрового факела здійснюються зміною 

частки повітря, що подається прямим (незакрученим) потоком по осі вихрового 

пальника (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

1 – повітряний короб; 2 – циліндричний канал; 3 – тангенціальне підведення 

повітря; 4 – шибер; 5 – осьове підведення повітря; 6 – місце установки 

мазутної форсунки; 7 – газова камера 

Рис. 1. Схема пальника із закрученим й осьовим підведенням повітря 

 

У тому випадку, коли частка повітря, що подається по вісі труби 

незакрученим потоком, змішується з іншою частиною повітря (1 – δ) до початку 

горіння, має місце зниження інтегральної інтенсивності крутки повітряного 

потоку 

 

 ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]{ }211 трггг ddabaddn δδδ +−−⋅−= ,  (1) 

 

де а й b – відповідно ширина й довжина тангенціального патрубка для 

підведення повітря; 

гd  – діаметр пальника; 
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трd  – діаметр патрубка, що служить для осьової подачі повітря. 

Аналіз виразу (1) показує, що збільшення витрати повітря, що подається 

по осьовій трубі, приводить до зниження інтегральної інтенсивності крутки 

потоку й, отже, повинне супроводжуватися перебудовою поля швидкостей і 

температур, збільшенням довжини факела й зниженням викиду оксидів азоту. 

Збільшення довжини труби приводить до двостадійного горіння палива, тому що 

повітря, яке подається по осьовій трубі, в останньому випадку не бере участь у 

процесі горіння в первинній зоні. 

Експериментальні: дослідження (Сигал та ін., 1985, с. 560) двозонних 

пальникових пристроїв показали, що подача частини повітря (δ = 0,3...0,5) 

прямим потоком по вісі вихрового пальника дозволяє знизити концентрацію 

оксидів азоту у факелі й кінцевих продуктах згоряння на 37...40 %. 

Кількість оксидів азоту у перерахунку на NO2 (т/г, г/с), що викидається в 

атмосферу з димовими газами котла, в одиницю часу обчислюється за рівнянням, 

запропонованим у (Сигал та ін., 1985, с. 560): 

 

      ( ) ( ) 232114
р
н

7
NO r1100q1QBK1034,0M 2 εββεβ ⋅⋅⋅−−⋅⋅⋅⋅= −

,            (2) 

 

де K – коефіцієнт, що характеризує вихід оксидів азоту;  

β1 – коефіцієнт, що враховує вплив на вихід оксидів азоту якості палива, 

що спалюється;  

β2 – коефіцієнт, що враховує конструкцію пальників (для вихрових 

пальників β2 = 1, для прямоточних β2 = 0,85);  

β3 – коефіцієнт, що враховує вид шлаковидалення, при рідкому 

шлаковидаленні β3 = 1,4, у всіх інших випадках β3 = 1;  

ε1 – коефіцієнт, що характеризує ефективність впливу газів, що 

рециркулюють, залежно від умов подачі їх у топку;  
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ε2 – коефіцієнт, що характеризує зниження викидів оксиду азоту при подачі 

частини повітря крім основних пальників (при двостадійному спалюванні), 

визначається по рисунку 4-10 (Сигал, 1988, с. 312). за умови збереження 

загального надлишку повітря за котлом;  

r – ступінь рециркуляції димових газів, %;  

В – витрата натурального палива за розглянутий період. 

 

( ) ( )
3

7
NO

мг19,07,01

103,0002,018,0100014,3682178375,31034,0M 2

=⋅×

×⋅⋅−⋅−⋅⋅⋅⋅⋅= −

 

 

Відповідно до Закону України «Про затвердження технологічних 

нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових 

установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» від 

22.10.2008 № 541 масові концентрації оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид азоту не мають перевищувати встановленого значення 

технологічного нормативу допустимого викиду для парових котлоагрегатів, які 

працюють на газоподібному паливі – 500 мг/м3. 

Висновки. В роботі розроблено відповідні заходи щодо зниження викидів 

окису азоту у навколишнє середовище і вдосконалення режиму спалювання 

палива, а саме: проведено заміну пальникових пристроїв на пальники, які 

використовують двостадійне спалювання палива. Розроблені заходи дозволили 

скоротити викиди NОх, а зниження втрат теплоти від хімічного недопалу 

сприяло підвищенню ККД котла й зниженню питомої витрати палива.  

Проведені розрахунки показали, що масові концентрації оксидів азоту 

(оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту не перевищують 

встановленого значення технологічного нормативу допустимого викиду для 

парових котлоагрегатів, які працюють на газоподібному паливі – 500 мг/м3. 
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Розрахункова кількість оксидів азоту, 2NOM , що викидається в атмосферу з 

димовими газами котла в одиницю часу, склала 190 мг/м3. 
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We know that governance is the regulation of the influence of the states on the 

social life of people for achievement of their purpose which is based on their power 

(Руденко, 2016, p. 178). 

The states which act as a subject of government and special institution of society 

are objectively designed to express goals and the interests of people and their integrated 

need. During of the democratic development the state has to find the "golden mean" 

that would provide a human rights and freedoms and give space for its activity and 

include organizational principles (Рубцов, 2008, p. 400). 

Reforming the state system of governance is the implementation of the public 

order for effective and open institutions of executive power and local self-government 

including democratic development. 

The conceptual basis of democratic development of the states are the principles 

of participation of the people, responsibilities or accountability of governments, 

responsibility for results. 

As a result of the implementation of these principles, there should be a rethinking 

of the role of the governance and the division of functions between the states and 

society, expansion participation of the people in guaranteeing citizens real power in 

self-government (Радиш, 2009, pp. 11-12). 
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Strong and capable power is the first condition for success democratic 

transformations in each state. We can acknowledge that without power is impossible 

to regulate the democratic development of the states (Рубцов, 2008, p. 400). 

Democratization of the governance is the comprehensive process aimed at 

developing all forms and mechanisms of democracy that are implemented in various 

spheres of social life of the states. Accordingly, there is the democratic development 

of the states as an instrument of rational solution of social problems. 

We can analyze the directions of democratic development of the governance of 

Ukraine which can allow to develop the democratic model of governance for improving 

of economy of this state (Власенко, 2016, pp. 290-296). 

There are different typologies of democratic models of governance, such as the 

state-centric model, the model of "government without government." The typology is 

based on measurements of subjects, processes and results. Using these typologies, we 

can conclude that both the state-centric model and the "government without 

government" model tend to produce democratic governance (Pierre, 2010, p. 589). 

One of the stages of the research of democratic regulation in the system of 

governance involves the research of its practical and applied characteristics and 

democratic regulation in the system of governance in terms of democratization of the 

society. It should be understood as specific measures, the effective implementation of 

which can ensure the achievement of the goals of democratic regulation in the system 

of governance and related to achieving a high level of protection of human rights in 

their environment including interests of society (Колесніков, 2018, pp. 18-23). 

We can acknowledge that democratic development of the states can also be a 

means of functional and structural transformations of the executive branch of the 

society where regulation of democratic development of the states is included and 

procedures for the implementation of the executive authorities and increasing the level 

of control of the governance would limit corruption (Пасічник, 2014, p. 13). 

The parliament is one of the most controversial democratic institutions. The 

modern history of parliament is the ultimate political symbol of peaceful compromise 
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and quiet agreement (Keane, 2014, p. 499) and can limit the corruption of the 

governance using means of the regulation of the democratic development of the states. 
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Анотація. Автор статті піднімає одну з наболілих тем – формування та 

розвитку в учнів стійких інтересів до навчання, яка завжди входила в коло 

актуальних питань педагогічної науки. На сьогоднішній день проблема інтересу 

постає де більш гостро, оскільки сучасна освітня ситуація характеризується 

зростанням числа учнів, які втрачають інтерес до навчання в наслідок різних 

причин. Не виключенням є мистецькі школи, де пріоритетною задачею стає 

утримання інтересу до музичного мистецтва та занять ним. 

У даній публікації автор робить спробу проаналізувати різні наукові 

підходи до вивчення категорії «музичний інтерес». Звертаючись до різних 

галузей науки, автор статті аналізує стан вивчення означеної проблеми та 

доходить висновку про те, що вона порушувалась багатьма науковцями в різних 

аспектах. Зокрема, філософський аспект проблеми інтересу відображено в 

працях Аристотеля, Демокрита, Т. Лукреція, Б. Спінози К. Гельвеція та інших, 

де вона досліджувалася в контексті взаємозв’язків: інтерес – потреба, інтерес – 

мета, інтерес – благо, інтерес – соціальна потреба, інтерес – діяльна позиція 

тощо. Проблемі пізнавальних інтересів, способів і методів активізації навчальної 
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діяльності були присвячені дослідження видатних психологів – Л. Божович, 

Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Давидова, О. Леонтьєва, А. Маркової, 

Я. Пономарьова, Г. Костюка, Н. Морозової, С. Рубінштейна та інших. У 

педагогічних працях Я. Коменського, К. Ушинського, В. Сухомлинського, 

О. Макаренка та інших інтерес представлено необхідною частиною навчання та 

найважливішим мотивом навчальної діяльності учня. 

Методичним порадам щодо формування та розвитку музичного інтересу 

школярів присвячено праці О. Апраксиної, Л. Арчажнікової, Д. Кабалевського, 

Г. Ципіна та інших, в яких інтерес розглядається як визначальний фактор 

пізнання мистецтва та критерій ефективності проведення музичного заняття. 

Узагальнюючи підходи науковців до розуміння досліджуваної категорії, 

автор робить спробу розкрити основні положення, що є спільними для різних 

галузей науки, та розкриває сутність музичного інтересу, надаючи авторське 

визначення даній категорії. 

Ключові слова: Інтерес, Музична Діяльність, Музичний Інтерес, 

Пізнання, Спрямованість. 

 

 

Формування й утримання музичного інтересу школярів у процесі 

музичного навчання і сьогодні є одним з пріоритетних завдань початкової 

мистецької освіти. Особливої значущості вирішення окресленої проблеми 

набуває на початковому етапі музичних занять, оскільки саме зацікавленість і 

стійкий інтерес в цей період є запорукою подальшого успішного опанування 

навичок гри на музичному інструменті, потягу до занять, займатися нею та 

розвитку музичних здібностей учня в цілому. 

Проблема інтересу є однією з найбільш актуальних у різних галузях науки. 

Питання феномену інтересу, його функцій викликало чималий інтерес відомих 

науковців упродовж тисячоліть, займаючи центральне місце в їхніх роботах. Так, 

у філософії інтерес до будь-чого трактується як: форма прояву потреби індивіда, 



1st International Conference on Academic Research and Innovation                                                     Dallas, USA 
 

 
- 23 - 

 

задоволення якої зумовлює спрямованість діяльності; категорія встановлення 

істинних причин та головних стимулів діяльності та соціальної активності 

людини. 

Категорія інтересу посідала значне місце в філософських системах 

Аристотеля, Демокрита, Т. Лукреція, Б. Спінози, але особливого значення 

набула у вченні К. Гельвеція. Він започаткував теорію інтересу, де визначив його 

явищем, що змінюється в певних історичних обставинах. Учений надав 

класифікацію інтересам, виділивши індивідуальні (приватні, особисті), соціальні 

(інтереси соціальних груп) та загальні (суспільні) його різновиди. Саме в 

узгодженні суспільних та індивідуальних інтересів філософ вбачав шлях до 

процвітання суспільства (Гельвецій, 1994). 

Досліджуючи зміст категорії «інтерес», сучасний науковець О. Чепис 

окреслює наступні підходи до її розуміння в філософській літературі: інтерес – 

потреба; інтерес – мета; інтерес – благо; інтерес – соціальна потреба; інтерес 

– діяльна позиція. Аналізуючи кожен з означених підходів О. Чепис доводить, 

що: інтерес від потреби відрізняється своїм нерозривним зв’язком з 

інтелектуальною діяльністю людини (містить у собі елемент усвідомлення), тоді 

як потреба не володіє такою ознакою, але пройшовши обробку свідомістю – стає 

інтересом; мета не може входити у зміст інтересу, а є об’єктом, на який інтерес 

направлений; розуміння інтересу як блага позбавлене сенсу, оскільки предметом 

інтересу є досягнення певного блага. Тож скоріше благо є предметом інтересу, 

який є таким завдяки здатності задовольняти інтереси і потреби суб’єкта; 

наявність інтересів як у людини, так і в інших соціальних суб’єктах (суспільних 

утвореннях, суспільних групах, суспільства в цілому). У змісті інтересу – 

потреба соціального характеру, тому його предметом можуть бути як 

нематеріальні блага, так і матеріальні, що мають цінність в результаті дії 

суспільних відносин; сила інтересу вимірюється готовністю суб’єкта вчинити дії, 

направлені на об’єкт. Зміст інтересу О. Чепис визначає як виниклу потребу, яка 
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має істотне соціальне значення та залежать від рівня розвитку суспільства, стану 

науки, культури тощо (Чепис, 2011, с. 130). 

У психологічній науці дана категорія характеризується багатоаспектністю 

змісту, форм проявів та ролі в контексті становлення особистості та її 

життєдіяльності. В працях психологів Д. Божович, О. Леонтьєва, Н. Морозової, 

О. Петровського, С. Рубінштейна, Г. Щукіної, А. .Макарової висвітлено різні 

підходи до вивчення інтересу та його сутності. Варто зазначити, що працях 

означених психологів немає єдиного чітко визначеного поняття «інтерес». У 

багатьох з них простежується розуміння інтересу як елемента відношення до 

діяльності. Так, одні автори зближують інтерес з окремими стимулами, що 

входять у мотиваційну сферу людини (потребами). Інші – ототожнюють інтерес 

зі спрямованістю особистості, з її зосередженістю на певному об’єкті. Зважаючи 

на це, варто відмітити, що «спрямованість суб’єкта» повною мірою відповідає 

етимологічному значенню терміну «інтерес», що зумовлює віднесення 

науковцями спрямованості суб’єкта до числа істотних ознак інтересу. Але 

інтерес як психічне явище не лише спрямовує увагу та дії суб’єкта, він втілює у 

собі рушійну силу, що спонукає до активності. 

Однак існує один момент, в якому психологи сходяться в думках при 

дослідженні змісту інтересу. Мова йдеться про емоційно забарвлене ставлення 

до діяльності (прояв уваги до діяльності, прагнення дізнаватися більше тощо). 

За А. Карнауховою, інтереси класифікують за наступними показниками: за 

рівнем свідомості (усвідомлені – неусвідомлені); за приналежністю до різних 

областей пізнання і діяльності (літературні, математичні, наукові, технічні, 

конструкторські, спортивні, музичні та ін.); за обсягом інтересів, що вказують на 

багатосторонність розвитку особистості (широкі – вузькі); за змістом 

(матеріальні – духовні); за характером уваги в процесі діяльності (безпосередні 

– опосередковані); за стійкістю (ситуативні –інтерес-ставлення); за рівнем 

дієвості інтересів (пасивні – активні) (Карнаухова, & Самченко, 2018). 
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Варто наголосити, що серед означених видів ніби відгалужується 

особливий вид інтересу – пізнавальний, який привертає до себе увагу не лише 

психологів, а й представників педагогічної науки, оскільки педагогічний підхід 

у дослідженні проблеми інтересу пов’язаний з вивченням умов його розвитку в 

навчальній та пізнавальній діяльності, з вивченням методів формування інтересу 

тощо. 

Можна стверджувати, що в історії розвитку педагогічної думки категорія 

«інтерес» посідає особливе місце. Це зумовлено тим, що за часи існування 

педагогічної думки не було жодного видатного педагога, який не намагався би 

розв’язати дану проблему. До ґрунтовного аналізу категорії інтересу зверталися 

у свій час: Я. Коменський (перший в історії педагогіки використав в свої працях 

поняття «інтерес»); Ж. Руссо (висвітив поетапний розвиток інтересів дитини); 

Г. Песталоцці (назвав інтерес фактором, сприятливим для гармонійного 

розвитку дитини та виділив педагогічні стимули його розвитку); Й. Гербарт 

(виділив 6 видів інтересу: емпіричний (до навколишнього світу), спекулятивний 

(до пізнання речей і явищ), естетичний (до прекрасного), симпатичний (до 

близьких), соціальний (до всіх людей), релігійний (до служіння «найвищому 

духові»); А. Дистервег (вперше розглянув інтерес як педагогічний принцип); 

Г. Спенсер (вивів стимули інтересу – новизну та значимість); К. Ушинский 

(вивів зв’язок інтересу з потребами людини та увагою, що виникає тоді, коли 

предмет пізнання є новим) та інші. 

У сучасній педагогічній науці природу та сутність інтересу. досліджували 

М. Алексєєв, Б. Ананьєв, В. Іванов, Г. Костюк, Л. Лохвицька, Г. Щукіна та інші. 

Вчені наголошують на тому, що саме формування пізнавального інтересу є 

невід’ємною частиною гармонійного розвитку та найважливішим мотивом 

навчальної діяльності школяра. 

Нам близька думка про те, що інтерес підштовхує до активного пошуку в 

рішенні пізнавальних завдань, до використання дослідницьких методів в 

інтелектуальній діяльності. Важливим фактором у виникненні інтересу є 
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емоційний стан школяра – очікування новизни, незвичної інформації, 

виникнення почуття успіху та радості. 

У музичній педагогіці категорія «музичний інтерес» є однією з найбільш 

складних, що не має чіткого визначення та розглядається як вирішальний фактор 

у процесі пізнання мистецтва й одночасно як критерій ефективності проведення 

уроку мистецтва. Так, Д. Кабалевский у розвитку інтересу до музики вбачав 

головне завдання музичної освіти, без рішення якої неможливо досягти успіху 

на цьому терені. Б. Неменський зазначав, що вчителю бажано будувати заняття 

з опорою на інтереси учнів, їх життєві уявлення та досвід спілкування із 

природою та мистецтвом. Л. Арчажнікова метою музичних занять визначає 

набуття школярами стійкого інтересу до мистецтва, отримання ними досвіду 

розуміння музичної інформації. Вивчаючи проблему формування інтересу до 

занять музикою Ю. Алієв підкреслював, що відсутність останнього в учнів 

призводить до неефективного навчання, неповноцінного музичного розвитку 

учня. Інтерес, на думку науковця, є не лише прекрасним стимулом навчання 

(взагалі), а й засобом залучення до музики (зокрема). 

У дисертаційному дослідженні Ю. Таланової, музичний інтерес 

визначається інтегративною якістю особистості, змістом якої є усвідомлене 

позитивне ставлення до музики на базі нових знань і умінь, отриманих в 

музичній діяльності за участю компетентного педагога (Таланова, 2007). 

Цікавою постає позиція Ю. Хаустової, яка у найзагальнішому вигляді 

розуміє музичний інтерес як реалізацію музичної потреби, що розкривається в 

свідомому виборі творів для слухання. За її переконанням, він народжується на 

основі взаємодії трьох елементів: виникнення потреби як початку свідомої 

діяльності учня – усвідомлення цінності предмета як причини емоційної 

залученості учня – формування вольової дії задля оволодіння предметом на 

основі усвідомлення та емоційного переживання його цінності (Хаустова, 2007). 

Аналізуючи погляди вчених відносно сутності даної категорії, Н. Фролова 

та М. Дмитрієва визначають музичний інтерес мотиваційним станом, що 
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спонукає до пізнавальної активності, продуктивної музично-творчої діяльності, 

яка є основою для самостійного набуття знань та призводить до цілісного 

сприймання музичного мистецтва, а також культурного збагачення особистості 

в цілому (Фролова, & Дмитриева, 2011). 

У контексті вивчення сутності музичного інтересу для нашого 

дослідження вагомим стає градація етапів розвитку навчальних інтересів учнів, 

окреслена Г. Ципіним. Вона містить наступні рівневі характеристики: цікавість, 

яку проявляє більшість учнів по відношенню до уроків музики; допитливість – 

як показник результативності музичного навчання (самостійне прагнення учнів 

отримати інформацію про музичне явище, твір або композитора і т. д.); 

пізнавальний інтерес до музики, що поєднується з емоційним інтересом до неї 

(для етапу характерна увага до прояву стилю в музиці, виконавських засобів 

виразності тощо); найвищий ступінь пізнавального інтересу до музики, 

викликаний розвитком музичних почуттів, потреби застосовувати набуті знання, 

вміння під час самостійних занять музикою; цікавість-пізнавальність, що 

виникає на основі новизни й яскравості отриманих вражень (нетривалий, 

нестійкий інтерес, що легко витісняється новими враженнями); приватний, 

вузький інтерес до певних фактів, музичних явищ, до якоїсь однієї області 

музики, що спонукає школяра до активної діяльності (Цыпин, 1994). 

Однак, на думку Ю. Хаустової, пізнавальний досвід не є єдиним чинником 

формування музичного інтересу, оскільки сам регулює ступінь емоційного 

залучення суб’єкта, наявність якого свідчить про ступінь відповідності 

смислової спрямованості музичного твору загальній життєвій програмі слухача. 

Автори методичних праць з проблем фортепіанного навчання учнів-

початківців (А. Артобалевська, Л. Баренбойм, Ф. Брянська, Н. Любомудрова, 

О. Геталова, Є. Тимакін, Т. Юдовина-Гальперина та ін.) зазначають, що для 

розвитку інтересу до музики надзвичайно важлива жвавість, різноманітність і 

винахідливість форм проведення музичних занять. 
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Резюмуючи вищевикладене, зауважимо, що проблема формування 

музичного інтересу – одна з найважливіших, що постає перед педагогом-

музикантом упродовж усього періоду навчання учня. Незважаючи на безліч 

підходів до визначення інтересу різними науками, виділемо основні положення, 

що є спільними для науковців. Отже, характерним для інтересу є: позитивна 

забарвленість і виборча спрямованість; бажання та прагнення до самостійного 

пошуку новизни; зосередженість уваги (вольовий компонент); прояв розумової 

активності. На нашу думку, музичний інтерес – це свідоме позитивне ставлення 

до музичного мистецтва, що виявляється в активному прагненні особистості 

пізнавати його, опановуючи різні види музичної діяльності. Розвиненість 

музичного інтересу є запорукою швидкості та результативності музичного 

навчання учня. 
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Research on electronic dictionary peculiarities has a long tradition dating back 

to the 19th century. Recent theoretical developments have revealed the importance of 

electronic dictionary use in teaching English as a foreign language. In the article, we 

therefore analyze the use of electronic dictionaries in the language classroom and 

highlight some possible dangers. 

Electronic dictionary is viewed as any reference material stored in electronic 

form that provides information about spelling, pronunciation, meaning, and use of 

words (Nesi, 2000, p. 839). Such a dictionary presents the collections of electronically 

structured data that could be accessed with multiple devices, enhanced with a wide 

range of functionalities, and used in various environments (De Schryver, 2003, p. 146). 

It constitutes a computer database of the specifically coded entries providing quick 

word search with regard to morphological form and with the possibility of searching 

word combinations and changing translation direction (Заваруева, 2007, p. 67). 

Electronic dictionary contains data represented in different media such as audio files, 

videos, graph-based views etc. Therefore, electronic dictionary is greatly valued for its 

readability and ease of use thus making the word look-up process more engaging and 

less time-consuming (Rezaei, & Davoudi, 2016, pp. 139-148). All in all, it contributes 
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to the users’ better understanding of lexical unit use. Therefore, e-dictionary is 

potentially a useful instrument in English language classes. 

Nowadays, students are affected by the technology and rapid scientific progress. 

Being digital natives, they have an urgent need to use the latest technological products. 

Therefore, electronic dictionary has already become an appreciated resource for 

learning a language. First and foremost, the use of it has become especially significant 

in vocabulary learning (Asgari, & Mustapha, 2011, pp. 84-90). It enhances the learners’ 

autonomy, makes them more goal-oriented in their studies. 

Moreover, electronic dictionary use fosters students’ engagement, participation 

and involvement. Learners become more dedicated to their studies and show positive 

attitudes and healthy perspectives toward some extracurricular work on their 

vocabulary skills improvement. 

Electronic dictionary use makes students feel more advanced and confident. 

It prevents anxiety in answering the teachers’ questions. Learners become equal 

participants of educational process and thus classes tend to be more student-centered. 

Furthermore, students are more willing to do peer-review and peer-assessment. 

They are wholeheartedly engaged in the process of acquiring new knowledge thus 

making mistakes doesn’t lead to students’ frustration. On the contrary, it facilitates 

further investigation in collaboration with the peers or individual work. 

Nonetheless, foreign language teachers should be aware of possible dangers of 

using electronic dictionaries in the classroom. Electronic dictionaries may sometimes 

cause distraction from learning shifting the process of education into pure edutainment 

if not entertainment. Therefore, the learners should get special training on the use of 

electronic dictionaries with an educational purpose. 

 

References: 

[1] Заваруева, И. И. (2007). Об одной возможности классификации электронных 

словарей. Вісн. Харк. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Сер. Філологія, 765 (50), С. 

67-70. 



1st International Conference on Academic Research and Innovation                                                     Dallas, USA 
 

 
- 32 - 

 

[2] Asgari, A. & Mustapha, G. B. (2011). The type of vocabulary learning strategies 

used by ESL. English language teaching, p. 84-90. 

[3] De Schryver, G.-M. (2003). Lexicographers’ dreams in the electronic dictionary 

age. International Journal of Lexicography, 16 (2), 143-199. 

[4] Nesi H. (2000). Electronic dictionaries in second language vocabulary 

comprehension and acquisition: The state of art. In U. Heid, S. Evert, E. Lehmann, & 

C. Rohrer (Eds.), IX EURALEX International Conference. Stuttgart. (pp. 839-847). 

[5] Rezaei, M., & Davoudi, M. (2016). The influence of electronic on vocabulary 

knowledge extension. Journal of Education and Learning, 5 (3), 139-148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st International Conference on Academic Research and Innovation                                                     Dallas, USA 
 

 
- 33 - 

 

BIOLOGY 

 

PIEZO1-MEDIATED EFFECTS OF YODA1 ON TRANSMEMBRANE 

CURRENTS AND INTRACELLULAR CA2+ ION LEVELS IN SMOOTH 

MYOCYTES OF URINARY BLADDER 

 

Umarov D. V., 

Master of Biomedical Engineering 

National Technical University of Ukraine 

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

Kyiv, Ukraine 

 

Yeliashov S .I., 

Postgraduate Student of the Department of Biophysics of 

O. O. Bogomoletz Institute of Physiology 

National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine 

Kyiv, Ukraine 

 

Sharopov B. R., 

Candidate of Biological Sciences (PhD) 

Researcher of the Department of Neuromuscular Physiology of 

O. O. Bogomoletz Institute of Physiology 

National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine 

Kyiv, Ukraine 

 

The recently discovered family of Piezo ion channels is considered to be one 

of the main mediators of mechanical sensitivity in animals and humans. These channels 

are activated in response to various types of mechanical stimulation, such as touch, 

compression, stretching and fluid flow (Wu et al., 2017, p. 57). Studies by other 
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authors, conducted by indirect methods of PCR, immunohistochemistry and reporter 

gene constructs, have shown the expression of Piezo1 in bladder, including smooth 

muscle cells of this organ (Coste et al., 2010, p. 55; Takayama et al., 2014). However, 

the presence of this ion channel in these cells in the functional state was not shown. 

Thus, the aim of our study was to detect the manifestations of Piezo1 activity by 

registering changes in membrane conductivity or the increase of Ca2+ ions in detrusor 

muscle cells using various functional methods. 

The experiments were performed on acutely isolated smooth myocytes of 

bladder of 3-month-old Wistar rats. Isolation of cells was performed using enzymatic 

treatment of tissue with papain, type II collagenase and a number of auxiliary reagents. 

Transmembrane currents were recorded using the patch-clamp method in a "whole-

cell" configuration using an electrophysiological protocol such as "episodic 

stimulation" (0.5 Hz) with simultaneous construction of I–V characteristics. Calcium 

imaging was performed using calcium-sensitive dye Fura 2-AM with an IX-71 

Olympus microscope and an Olympus MT-10 monochromator. Its specific agonist 

Yoda1 was used to activate Piezo1 (Syeda et al., 2015). 

Electrophysiological study of smooth myocytes revealed typical for these cells 

output K+ and input Ca2+ currents at the level of -400 (±100) pA and +300 (±100) pA, 

which were detected by changing Vcomm from -100 mV to +50 mV, respectively. 

After application of Yoda1 at a concentration of 30 μM, no input current similar to 

Piezo1-mediated was observed, instead, there was inhibition of K+ conductivity at both 

positive and negative values of the command potential, forming currents of -200 (± 

100) pA and +100 (± 100) pA, respectively. In order to exclude the possible masking 

of Piezo1-mediated current by potassium, the replacement of K+ ions by Cs+ ions in 

external and internal solutions was used. While recording calcium-dependent 

fluorescence, cells showed a R340/380 radiation ratio of 0.2-0.6, which corresponds to 

a Ca2+ concentration at rest, while after the application of Yoda1 there was a transient 

increase in R340/380 to 1.0-1.6. 
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Thus, our results indicate the absence of Piezo1 on the plasma membrane of the 

bladder smooth myocytes, but at the same time its presence in intracellular calcium 

depots. In addition, our results indicate that activation of Piezo1 causes calcium-

dependent inhibition of K-conductivity, which requires further study of its exact 

mechanism. 

All experiments on animals were performed in compliance with current 

legislation and bioethics. 
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