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Волошин В. В., 
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та будівельної механіки ім. В. О. Російського 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

м. Харків, Україна 

 

 

Анотація. Розглядаються деякі аварійні ситуації падінь мостів на 

автомобільних дорогах. Такі падіння відбуваються з різних причин і на різних 

стадіях життєвого циклу споруд. Серед подібних випадків окрему увагу 

приділено падінням внаслідок інженерних помилок, та неналежної уваги до 

можливих ризиків. Підкреслено, що вказані аварійні обвалення мостових споруд 

відбуваються в різних країнах світу, незалежно від рівня фінансування 

будівельних робіт. Пропонується детально аналізувати випадки фатальних 

руйнувань та падінь мостів, надавати експертні, аргументовані з інженерних 

позицій, технічні звіти з виявленням всіх факторів ризиків. Це слід робити з 

метою запобігання таким випадкам в подальшому та для поширення досвіду 
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урахування загрозливих факторів у світовому та вітчизняному будівництві 

мостів. 

Ключові слова: Автодорожні мости, Життєвий цикл, Обвалення мосту, 

Помилки, Ризики, Технічна експертиза. 

 

 

Вступ. Аварійні руйнування автодорожніх мостових споруд порушують 

функціональність транспортних мереж, є джерелом великих незручностей для 

місцевого населення регіону. Неминучими та значними стають соціальні та 

матеріальні витрати при загибелі людей та пошкодженні техніки і конструкцій 

внаслідок таких обвалень. Потрібні додаткові трудові та фінансові ресурси на 

розбирання пошкоджених елементів, на проведення експертиз, на відновлення 

або ліквідацію зруйнованої споруди. 

Для прийняття проектних рішень як конструктивних, так і організаційних, 

при розробках проектів в сучасному будівництві існують етапи оцінювання 

можливих ризиків з метою їх зменшення і контролю та етапи дослідження 

варіантів з мінімізації ризиків та наслідків. Дотримання нормативних вимог при 

проектуванні та контроль якості при будівництві таких відповідальних споруд, 

якими є автодорожні мости – це обов`язкова складова для забезпечення споруді 

тривалого життєвого циклу. В той же час, трапляються випадки, коли вже на 

етапі будівництва, тобто до введення в експлуатацію, відбувається обвалення 

мосту. Дослідження причин цього виду аварій є цікавим з наукової точки зору та 

актуальним, тому що фатальні руйнування мостів на початку життєвого циклу 

продовжують відбуватися. 

Постановка задачі. Досвід світового транспортного будівництва надає 

багато прикладів аварійних руйнувань споруд, які сталися на різних етапах 

існування цих споруд. У відповідності до Пономарев В. П. (2012) є необхідність 

систематизувати та аналізувати дані фактичного матеріалу щодо причин таких 

аварій, в умовах співробітництва фахівців різних країн світу. За даними 



1st International Conference on Advanced Research in Science and Education                          Barcelona, Spain 

 
- 8 - 

 

Караханян В. Б. (2020) фатальні прогресуючі руйнування виникають у вигляді 

двох типів: втрата несучої здатності основними елементами; та внаслідок 

часткового руйнування деяких несучих елементів (або з-за зміни їх положення). 

При втраті несучої здатності зменшується ступінь статичної невизначеності з 

вірогідною трансформацією системи в миттєво змінну. При другому типі, тобто 

при часткових руйнуваннях, відбувається перерозподіл жорсткості конструкції 

та зміна значень внутрішніх зусиль, що також може призвести до прогресуючих 

руйнувань. Життєвий цикл мостових споруд, як час від початку реалізації 

задумів з будівництва споруди до моменту її ліквідації внаслідок вичерпання 

ресурсу повинен бути тривалим (60-100 років) при налагодженій системі 

експлуатації. В реальних умовах розрахунковий термін служби, довговічність, 

власне тривалість життєвого циклу мостів скорочуються за комплексом причин. 

Наприклад, за даними Соломка В. І. (2003) такими основними причинами є: 

недоліки проектування; недоліки будівництва і монтажу; недоліки утримання; 

вплив навколишнього середовища. Цей перелік може бути структурно 

розширений при розгляді можливих ризиків для кожної споруди окремо. 

Протягом життєвого циклу формується надійність споруди (Смирнов & Чижов, 

2008) і закономірним є прагнення до тривалого життєвого циклу. Але іноді 

відбуваються катастрофічні випадки обвалення споруд на начальних етапах 

життєвого циклу – під час будівництва, або через стислий час після закінчення 

будівництва. Такі аварійні руйнування трапляються в різних країнах світу. 

Вивчення досвіду таких аварійних падінь мостів, виявлення інженерних та 

інших помилок етапів проектування та будівництва, виявлення ризиків для цих 

етапів створення споруди, є корисним для попередження подібних випадків в 

майбутньому. 

Результати роботи. Були розглянуті дані щодо аварійних обвалень деяких 

мостових споруд в різних країнах на етапах створення споруд. Аналіз таких 

даних показує, що фатальні руйнування відбуваються у різних країнах, при 

різноманітних кліматичних умовах, не залежно від фінансової потужності країн. 
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Падіння мостових споруд відбувались для конструкцій як залізобетонних, так і 

металевих, при різних статичних схемах. Наведемо лише окремі приклади. 

Відомий Квебекський мост у Канаді (Pont de Quebec) довжиною 988 м з 

головним прогоном 549 м, та загальною висотою ферм над опорами 96 м 

руйнувався в перший раз у 1907 р. під час будівництва. Кількість загиблих під 

час обвалення – 79 людей. Серед головних причин – втрата стійкості стиснутих 

стержнів при обмеженості решіток в`язів (Лащенко, 1969). Вдруге сталося 

обвалення конструкцій у 1916 р. з 13 загиблими при встановленні центрального 

прогону після зсуву балансиру. За даними Дмитриев Ф. Д. (1953) навантаження 

від власної ваги були перебільшені, так як довжина середнього прольоту 

спочатку становила 488 м, а потім була збільшена до 549 м. Це призвело до 

збільшення постійного навантаження: для підвісного прольоту – на 17,5 %; для 

консолі – на 19,6 %; для крайнього прольоту – на 30 %. Невірні розрахунки 

складового стержню стиснутого нижнього поясу з причин недосконалості на той 

час теорії таких розрахунків, призвело до перебільшення напружень в цьому 

елементі до значення 1143 кгс/см2, при критичному значенні 1010 кгс/см2. Також, 

окремі елементи нижнього поясу під час монтажних робіт були з`єднані 

монтажними болтами і не забезпечували необхідної жорсткості. У 2008 р. 

обвалився автодорожній міст у індійському штаті Кашмір. Міст будували 2 роки, 

перед експлуатацією його випробували, після цього виявили тріщину на проїзній 

частині. Рух транспорту по споруді не був перекритий для виявлення причин 

появи тріщини і незабаром, при проході вантажного транспортного засобу з 

робочими, споруда впала і загинули 24 людини. У 2008 р. впав пішохідний міст, 

що будувався у м. Атланта, в США. Були декілька поранених будівельників та 

один загиблий. Причини падіння, навіть попередні, за даними Майстренко И. Ю. 

(2017) так і не були оголошеними. 

Існують випадки падінь мостів під час їх будівництва від великої кількості 

недоліків одночасно. Так, шляхопровід, ригелі опор якого були зруйнованими 

вже під час будівництва та впали разом з прогоновими будовами у 
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Єкатеринбурзі, не мав проекту, погодженого експертизою (Горлов та ін., 2006). 

Після аварії були виявлені порушення у проектних та організаційних рішеннях. 

У 2007р. під час будівництва залізобетонного аркового мосту з прогоном 320м у 

провінції Хунань (Китай) сталося його падіння. загинули 44 робочих, велика 

кількість отримала поранення. За даними Овчинников И. И. (2020) експертиза та 

розслідування виявили, що причиною падіння були недоліки проектних рішень, 

дефекти в конструкціях та неякісні матеріали. До того ж, бетонні з каменем 

конструкції були обрані замість сталевих з естетичних міркувань. 

Значна кількість аварій мостових споруд при будівництві відбувається при 

недоврахуванні природних факторів: вітрових, кліматичних впливів, 

температурних перепадів, геологічних або сейсмологічних умов. Велика доля 

порушень належить недостатній організації робіт та зневага до принципів 

системності, а іноді, нехтування нормами та правилами виконання робіт. 

Системний підхід забезпечує врахування змін ззовні та зсередини системи 

в залежності від ситуації за допомогою ситуаційного підходу. При цьому 

важливим стає відстеження ризиків та розробка шляхів для їх недопущення. На 

всіх етапах робіт потрібно приймати рішення у відповідності до діючих норм, 

стандартів, технологічних регламентів. При створенні мостових споруд будь-

якого рівня для зменшення ризиків нормами обумовлюється виконання 

варіантного проектування, яке потрібно для прийняття зважених та 

обґрунтованих проектних рішень. Але такі опрацювання у проектах не завжди 

існують. Більше того, іноді будівельні роботи починали з неповними проектами, 

при відсутності деталізації та навіть, експертизи. 

Будь-які спірні рішення при розробці проектів з організації будівництва 

потребують техніко-економічного обґрунтування та, за потребою, застосування 

теорій прийняття рішень. Всі приклади аварійних руйнувань споруд, після їх 

аналізу можуть бути описаними, дослідженими за допомогою теорії будівельних 

ризиків для запобігання нових аварій. Але для систематизації даних потрібно 

вивчення технічних, експертних звітів, доступ до таких даних. Накопичення 
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досвіду та використання таких знань і є роботою над помилками, особливо при 

об`єднанні зусиль фахівців. 

Особливо цінними стають такі науково-технічні розробки, публікації для 

навчання майбутніх інженерів, бакалаврів та магістрів мостобудівельних 

напрямів. 

Висновки. Аналіз причин аварій, статистики руйнувань та падінь споруд 

під час будівництва дозволяє окреслити ризики та виявити деякі з причин аварій. 

1. Основними є технічні ризики у вигляді: недотримання норм 

проектування та будівництва; порушення правил техніки безпеки та охорони 

праці; помилки проектування та невдалі проектні рішення; відсутність 

експертизи проектів; відсутність або недоліки розрахунків споруд під час 

монтажу на навантажень від машин та механізмів, що застосовуються; 

виконання робіт при несприятливих погодних умовах (близько до невиконання 

норм); відсутність проектів виконання робіт взагалі; не виконання перевірок на 

можливі розрахункові ситуації; 

2. Наслідки від технічних ризиків у вигляді недотримання технологічних 

норм, правил, недоліків організації будівельно-монтажних робіт, людського 

фактору найбільш розповсюджені і можуть бути руйнівними вже на початкових 

етапах проведення робіт. 

3. До аварій також можуть призводити фінансові ризики та організаційні – 

як ситуаційні так і системні, які є індивідуальними для різних країн. 

4. Науково-технічні публікації, що аналізують причини та обставини 

аварійних руйнувань мостів у світі, є цінними для урахування досвіду 

інженерами-будівельниками та науковцями, а також для навчання майбутніх 

інженерів. 
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Анотація. Наводяться основні історичні етапи розвитку електричних 

апаратів (ЕА). Показано еволюцію двох видів ЕА – електромеханічних і 

статичних з кінця XIX ст. до наших днів. Описуються шляхи вдосконалення їх 

принципу дії та функціональних можливостей. 

Ключові слова: електричні апарати, електромеханічні апарати, статичні 

апарати 

 

 

Вступ. У 1878 р військовий електротехнік І. А. Азаров вперше ввів термін 

«електричний апарат» (ЕА) для комутаційного електротехнічного пристрою. З 

1889 р. П. М. Яблочков поширив термін «апарат» на електротехнічні пристрої 

тієї епохи – рубильники, перемикачі, комутатори, реле та регулятори. В процесі 

розвитку ЕА істотно змінювали свої функціональні характеристики та принцип 

дії. Наприклад, наукові праці академіка B. C. Кулєбакіна стали основою для 

створення і розвитку регуляторів напруги та струму. Ці роботи не тільки 

розширили область ЕА, а й сприяли створенню інших наукових напрямків в 

області автоматизації електротехнічних систем. 

Найбільш загальне визначення терміну «апарат» наводиться в 

електротехнічному словнику Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК): 
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«апарат – це прилад чи збірка з приладів, які можуть бути використані незалежно 

для виконання спеціальних функцій». Це визначення є загальноприйнятим у 

вітчизняній електротехнічної літературі. Електричні апарати класифікують за 

напругою - апарати високої напруги (АВН) і низької напруги (АНН). Більшість 

останніх, як правило, поділяють на такі основні види:  

- апарати управління і регулювання: автоматичні вимикачі, контактори, 

пускачі електродвигунів, регулятори електричних параметрів та інші апарати, 

що виконують переважно функції виконавчих пристроїв в системах управління 

електротехнічних систем та захисту їх компонентів; 

- апарати автоматики та захисту: реле, датчики та інші апарати, що 

виконують функції контролю, посилення та перетворення електричних сигналів. 

За основним принципом управління електричним потоком всі ЕА можна 

розділити на дві групи: електромеханічні та статичні. Цей поділ ЕА 

використовується в даній статті. У зв'язку з різноманіттям видів електричних 

апаратів в статті розглядаються тільки найбільш характерні і основні з них. 

Створення та розвиток ЕА нерозривно пов'язане з історією електротехніки 

(Бабиков, 1955). Перші зразки нових видів ЕА були створені в кінці XIX в. Так, 

В. Н. Чіколівим були створені перші сигнальні електромагнітні реле та 

автоматичні вимикачі з дистанційним керуванням, автоматичний регулятор 

напруги для збудження генератора та запобіжники. Іншим яскравим прикладом 

служать роботи М. О. Доливо-Добровольського. Він розробив і вперше 

застосував пусковий реостат до асинхронних двигунів, мінімально-максимальне 

струмове реле, автотрансформатор для регулювання напруги, автоматичний 

вимикач з пружинними контактами, дугогасильний пристрій, деіонну гратку з 

електромагнітами для затягування дуги в щілину камери. Цей період можна 

вважати початком для широкого використання електричних апаратів. 

Електромеханічні апарати. Апарати високої напруги. Одним з 

основних видів ЕА є вимикач електричних ланцюгів високої напруги, який 

використовується в системах електропередачі. Розвиток та вдосконалення цього 
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виду ЕА безпосередньо залежало від розвитку теорії електричної дуги і способів 

її ефективного гасіння. На початку XX ст. з'явилися перші вимикачі, в яких 

гасіння дуги відбувалося під впливом продуктів мінеральної оливи, в якому 

розташовувалися рухомі і нерухомі частини контактів ЕА. Перші оливні 

вимикачі були створені на напругу від 6 до 110 кВ. В період 1910 року – 1914 рр. 

М. О Доливо-Добровольським було запропоновано гасіння дуги у вузьких 

щілинах дугогасильних камер, до яких довга дуга потрапляла під вплив 

магнітного дуття, тобто під вплив електромагнітних сил в контактній системі ЕА. 

У розвиток теорії дуги, встановлення її електронної природи великий внесок 

внесли англієць Терта Айртан (1902 р.) і російський вчений В. Ф. Міткевич. 

Подальші істотні результати в цій області були отримані американськими 

вченими Комптаном і Слєпяном в 20-х роках XX ст. У подальші часи методи 

гасіння дуги постійно вдосконалювалися вченими-електротехніками багатьох 

країн світу. Великий внесок внесли і вітчизняні вчені. Один з напрямків 

вдосконалення оливних вимикачів – застосування багаторазових дугогасильних 

систем. Факторами, що обмежували розвиток оливних вимикачів, були їх 

пожежонебезпека, відносно великі габарити, підвищені експлуатаційні витрати 

та ін. 

Практично одночасно з оливними вимикачами почали розроблятися і 

повітряні. Принцип дії повітряних вимикачів заснований на гасінні дуги 

стисненим повітрям. Перші повітряні вимикачі були створені фірмою AEG в 

1929 р. Успішно розвивала цей напрямок і фірма «Броун Бовері», яка розробила 

ряд модифікацій повітряних вимикачів з дугогасильними пристроями на основі 

декількох розривів дуги. У повітряних вимикачах використовувався не тільки 

принцип гасіння дуги стисненим повітрям під тиском, а й створювалися 

конструкції на основі втягування дуги за рахунок магнітного поля в деіонні 

гратки без застосування стисненого повітря. Одним з недоліків повітряних 

вимикачів, використовуваних в населених пунктах, є сильний шум при викиді в 

атмосферу відпрацьованого повітря. 
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Прагнення до зменшення габаритів вимикача і підвищення питомих 

показників апаратів комутації призвело до застосування елегазу замість повітря. 

Застосування елегазу дозволило зберегти переваги повітряного вимикача в 

порівнянні з оливними в частині пожежної безпеки. Перший елегазовий вимикач 

був розроблений фірмою «Вестінгауз». Перші вітчизняні елегазові вимикачі 

були створені в кінці 70-х років минулого століття В середині 80-х років було 

створено перший в світі зразок комплектного розподільчого пристрою з 

елегазовою ізоляцією (КРУЕ) на напругу 1150 кВ. Відповідно до екологічних 

вимог елегазові вимикачі розробляються із замкнутим циклом функціонування 

без викиду відпрацьованих газів в атмосферу. В даний час елегазові вимикачі 

широко використовуються в електроенергетиці для комутації ліній високої 

напруги. 

В області вимикачів середньої напруги (3-35 кВ) ефективним є напрямок, 

пов'язаний з використанням вакууму, що має високу електричну міцність. Це 

дозволяє створити екологічно чисті вимикачі з високим терміном служби, що 

відрізняються компактністю і малими експлуатаційними витратами.  

Необхідним електричним апаратом для експлуатації електричних 

ланцюгів високої напруги є роз'єднувач. Перші розробки цього ЕА з'явилися на 

початку XX ст. Удосконалення його конструкції йшло в основному по шляху 

поліпшення механічних і електричних характеристик їхніх ізоляторів. 

Наприклад, перехід від порцелянових ізоляторів до полімерних дозволив істотно 

підвищити робочу напругу роз'єднувачів. 

Серед захисного обладнання електричних систем від різного роду 

перенапруги важливу роль виконують розрядники і шунтувальні реактори. 

Перші розрядники здійснювали захист від перенапруги за допомогою іскрового 

пробою повітряного проміжку. У 30-х роках стали широко використовувати 

трубчасті розрядники багаторазової дії. В даний час в якості розрядників в 

основному використовуються нелінійні резистори на основі оксиду цинку. 
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Удосконалення шунтувальних реакторів йшло по шляху підвищення їх 

швидкодії за рахунок керування процесом підмагнічування за допомогою 

включення додаткових обмоток тиристорами. 

Апарати управління, регулювання та автоматики. Основним апаратом 

для включення, відключення і захисту обладнання від КЗ і перевантаження є 

автоматичний електромагнітний вимикач (автомат). Їх застосування 

розширювалося одночасно з розвитком масового споживання електроенергії в 

промисловості і комунальному господарстві, починаючи з 20-х років XX ст. У 

30-х роках була розроблена серія вітчизняних автоматів А2000-А2050 на струми 

від 250 до 1500 А. Основним напрямком розвитку автоматів було вдосконалення 

їх захисних механізмів, які забезпечують спрацьовування автоматів при 

установці заданих струмів і часових параметрів. Розвиток автоматів йшов в 

основному по шляху вдосконалення механізмів розчіплювачів, що забезпечують 

захист від струмів КЗ і перевантаження. Одночасно поліпшувалися його 

дугогасні властивості та конструкція. Автомат є основним вимикачем, що 

забезпечує селективність відключення короткозамкненою ланцюга від решти 

системи електропостачання. Селективне відключення визначається в основному 

часострумовими характеристиками захисту автомата. В даний час для 

підвищення ефективності захисту використовується мікропроцесорна техніка. 

Крім того, багато типів автоматів включають в себе захист від замикання фаз на 

землю. Мікропроцесорна техніка в деяких автоматах використовується також 

для контролю складу гармонік, що протікають через автомат струму. 

Для автоматизації електроприводу, а також в інших областях 

електротехніки широко використовуються пристрої автоматичного 

багаторазового включення і виключення - контактори. Перші контактори почали 

застосовуватися приблизно в той же часовий період, що і автомат. Основною 

тенденцією розвитку контакторів з початку їх створення і до теперішнього часу 

є підвищення електричної та механічної зносостійкості, що в кінцевому підсумку 

підвищує число їх комутацій, а отже, і ресурс роботи. 
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У класі ЕА автоматики і захисту найбільш поширеним видом є реле. Перші 

реле були створені в кінці XIX в. і знайшли широке застосування в системах 

телефонного і телеграфного зв'язку, а в 30-х роках XX ст. – для забезпечення 

релейного захисту в системах електропостачання. Для цих цілей були створені 

різні конструкції реле максимального струму, мінімальної напруги, 

диференціальне реле зворотного потужності та ін. В 30-ті роки XX ст. фірма AEG 

розробила конструкцію індукційного реле, на основі якої були створені захисні 

реле з регульованою витримкою часу, що залежить від значення 

контрольованого струму. У 20-х роках для підвищення швидкодії була створена 

конструкція на основі контактних пружних консолей з феромагнітного 

матеріалу. Ця конструкція отримала розвиток в реле з герметичними контактами, 

названих герконами і була запатентована в 1942 р В. Елвудом (США). 

Серед перших електромеханічних регуляторів були регулятори напруги 

реостатного типу для впливу на струм ланцюга збудження генераторів 

постійного струму. У 30-х роках минулого століття набули широкого 

застосування вугільні регулятори для генераторів і двигунів, принцип дії яких 

заснований на зміні опору вугільного стовпа, включеного в обмотку збудження, 

під впливом тиску, створюваного електромагнітом. Однак найбільш повно 

результати розвитку теорії автоматичного регулювання струму і напруги 

отримали в статичних апаратах регулювання. 

Статичні ЕА. Наявність рухомих механічних частин в ЕА істотно 

обмежувало ресурс їх роботи і функціональні можливості, особливо в класі 

регуляторів напруги та струму. Створення на початку XX ст. дроселів насичення, 

керованих за допомогою підмагнічування постійним струмом, відкрило шлях 

для розвитку статичних ЕА. З'явилася можливість управляти опором 

електричного кола, що містить електромагнітний елемент, виконаний у вигляді 

нерухомого магнітопроводу та котушки намагнічування. На принципі зміни його 

намагніченості, а отже, і електричного опору стала розвиватися нова галузь ЕА, 
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виконаних на основі електромагнітних елементів. У цій області ЕА можна 

виділити: 

- статичні комутаційні апарати керування (контактори, пускачі, реле та ін.); 

- датчики і підсилювачі апаратів контролю та захисту; 

- регулятори струму, напруги та потужності; 

- компенсатори ємнісний потужності; 

- струмообмежувальні керовані реактори. 

Ці види ЕА називаються також в ряді технічній літературі 

«безконтактними», хоча термін «статичні» більш точно відображає їх принцип 

дії. Перевагою цих ЕА в порівнянні з електромеханічними є висока надійність, 

великий ресурс роботи, стійкість до різних видів радіаційного випромінювання і 

відносно висока швидкодія, яка обмежена частотою мережі живлення. Недоліки 

їх очевидні – залишкові опори в повністю включеному або вимкненому стані та 

нелінійні спотворення струмів і напруги силового ланцюга. У той же час вони не 

мають практичної альтернативи в окремих областях застосування ЕА. У зв'язку 

з цим розвитку класу статичних ЕА приділялася велика увага багатьма 

фахівцями. Найбільші досягнення в цій галузі припадають на період 80-90-х 

років XX ст. 

Створення тиристора в 60-х роках стало новим етапом у розвитку 

статичних ЕА. Був розроблений ряд потужних контакторів змінного струму з 

природною комутацією тиристорів. По швидкодії вони значно перевершували 

електромеханічні контактори, але поступалися їм за залишковим значенням 

напруги і струму у включеному і вимкненому станах. Однак тиристорні 

контактори мають практично необмежений ресурс по кількостей комутацій. 

Головна ж їх перевага полягала в можливості регулювання струму та напруги під 

навантаженням. Ця перевага зробила їх ефективним засобом обмеження 

пускових струмів асинхронних двигунів. Тиристорні пускорегулювальні 

пристрої  і в даний час широко використовуються в промисловості. Однак 

традиційному тиристору притаманний недолік, який значно обмежив його 
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застосування – неповна керованість. Для виключення тиристора необхідне 

зниження струму до нуля. Для цього застосовується «примусова» комутація, 

пов'язана з введенням додаткових елементів в схему, які істотно погіршують 

техніко-економічні показники пристрою в цілому. 

Якісний стрибок у розвитку статичних і ЕА почався з промислового 

освоєння повністю керованих силових електронних приладів: замикаючих 

тиристорів, силових транзисторів з польовим управлінням і біполярних 

транзисторів з польовим управлінням. З'явилася можливість імпульсного 

управління потоками електроенергії за необхідними законами практично без 

додаткових енергетичних витрат (Розанова, 2001). 

Переваги нових приладів проявилися при розробці регуляторів постійного 

струму, принцип дії яких заснований на імпульсному перериванні струму 

повністю керованим ключем, що працює на підвищеній частоті. Згідно із 

визначенням МЕК 551-13-09 такий пристрій називається переривачем. Воно 

може виконувати також функції регулятора постійного і змінного струму. 

Модифікації схем прямих (без явно вираженої ланки постійного струму) 

перетворювачів, що виконують в основному функцію регулювання значення 

струму або напруги, можуть бути також віднесені до статичних ЕА. Найбільш 

яскраво переваги ЕА з напівпровідниковими ключами проявляються при 

розробці так званих інтелектуальних або розумних реле. Вони виконуються на 

основі інтеграції в одному модулі різних елементів і вузлів схеми реле. Такі реле 

здатні здійснювати контроль і захист при КЗ, перевантаженнях, 

перенапруженнях, здійснювати перехід в різні режими роботи, обмін 

інформацією з зовнішнім середовищем та ін. Наприклад, в інтегральній схемі 

фірми «Infinion technologies» інтегровані вбудовані захисти від перенапруг, 

струмового та температурного перевантаження. Реле має високу швидкодію і 

практично необмежений ресурс роботи. 

Серед статичних ЕА великої потужності широке практичне застосування 

отримали регулятори потужності індуктивного характеру на основі керованого 
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шунтувального реактору і реактору із зустрічно-включеними тиристорами. 

Створення повністю керованих силових електронних ключів дозволило 

розробити перетворювачі, що працюють в режимі імпульсної модуляції в 4 

квадрантах області параметрів змінного струму. Ці перетворювачі стали 

основою схем регуляторів неактивної потужності (реактивної та спотворення), 

що використовуються в електроенергетиці, як компенсатори реактивної 

потужності та в силових активних фільтрах вищих гармонік. У цих пристроях на 

стороні змінного струму перетворювачів формуються по заданому закону 

струми, що визначають характер виробленої або споживаної потужності. Ці види 

статичних апаратів за принципом дії є регуляторами потужності неактивного 

характеру між системами електропостачання або між лінією передачі 

електроенергії і накопичувачем електричної енергії, наприклад конденсатором 

великої енергоємності. Такі пристрої починають широко застосовуватися для 

створення «гнучких» ліній електропередавання і підвищення якості 

електроенергії. Функціональні можливості таких пристроїв значно 

перевершують можливості традиційних засобів компенсації реактивної 

потужності і фільтрації вищих гармонік, що визначають потужність 

спотворення. Крім того, вони можуть ефективно використовуватися для 

поліпшення техніко-економічних характеристик широко поширених в даний час 

пасивних фільтрів-компенсуючих пристроїв.  

Окремо слід відзначити гібридні ЕА, що розробляються на основі 

об'єднання електромеханічних та статичних апаратів. Наприклад, такі гібридні 

ЕА почали успішно використовуватися для комутації відгалужень обмоток 

трансформаторів. Забезпечення процесів включення і виключення електронними 

ключами з подальшим переходом для тривалої роботи на електромеханічні 

контакти дозволяє значно підвищити електричну і механічну зносостійкість 

контактних систем ЕА. Гібридні ЕА підвищують швидкодію перемикання 

ланцюгів, а також забезпечують при необхідності роботу в якості регуляторів в 



1st International Conference on Advanced Research in Science and Education                          Barcelona, Spain 

 
- 22 - 

 

короткочасних режимах, наприклад в пускорегулювальних пристроях 

асинхронних двигунів.  

Висновок. Нові види електромеханічних і статичних ЕА розширюють 

область їх застосування в системах електропостачання. В ЕА все більше 

використовуються пристрої мікроелектроніки. Це створює нові функціональні 

можливості електромеханічних і статичних ЕА і може забезпечувати їх 

взаємодію з більш високими рівнями управління в системах електропостачання. 
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Анотація. Навчання нарисної геометрії та інженерної графіки та в любій 

іншій дисципліні може бути ефективним засобом формування особистості, 

досягти безпосередньої мети, міцного і свідомого засвоєння її змісту лише в разі, 

якщо в основу навчання будуть закладені певні напрямки, що випливають з 

основних положень дидактики. Ефективність навчального процесу багато в чому 

залежить від наочності. Полегшення сприйняття і засвоєння студентами 

нарисної геометрії та інженерної графіки може бути досягнуто розумним 

використанням різних засобів і посібників наочності – моделей, таблиць, 

креслень і графіків, призначених для показу за допомогою проекційних 

пристроїв. Теоретичне обґрунтування принципу наочності вперше було дано 

чеським педагогом Коменським, який висунув вимогу вчити людей пізнавати 

самі речі, а не тільки чужі свідчення про них. Він сформулював так: «Пусть будет 

для учащих золотым правилом: все, что только можно, представлять для 
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восприятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрения, слышымое 

– слухом, запахи – обоянием, подлежащие вкусу – вкусом, доступное осязанию 

– путем осязания» це головний методичний принцип своєї дидактики 

(Коменський, 1939). На основі сенсуалізму він розробив питання наочності 

викладання. За словами Пайкова (1939), К. Д. Ушинський вказував, що наочність 

відповідає психологічним особливостям студентів, мислячих «формами, 

звуками, фарбами, відчуттями». Наочне навчання «будується не на абстрактних 

уявленнях і словах, а на конкретних образах, безпосередньо сприйнятих 

дитиною». Таким чином, наочність забезпечує зв'язок між конкретним і 

абстрактним, сприяє розвитку абстрактного мислення, у багатьох випадках 

служить його опорою. Однак характер і ступінь використання наочності різні на 

різних етапах навчання. Конкретна наочність (наприклад, розгляд моделей 

геометричних тіл) повинна поступово поступатися місцем абстрактної наочності 

(розгляду плоских креслень). Різні види наочності виконують різні функції. Одні 

сприяють пожвавленню уявлень (картини, предмети життя), інші є опорою для 

абстрактного мислення. 

Сучасну інженерну освіту неможливо уявити без практичного 

використання в навчальному процесі новітніх досягнень науково-технічного 

прогресу, що надає велику допомогу в засвоєнні дисциплін. Навчання з 

використанням сучасних інформаційних 3D технологій, за загальноприйнятою 

думкою, є найбільш інтенсивною формою навчання. 

Ключові слова: Дидактика, Інформація, Наочність, Психологічні 

особливості, Сенсуалізм, 3D технології. 

 

 

Постановка проблеми. Ефективність навчального процесу багато в чому 

залежить від наочності. Полегшення сприйняття і засвоєння студентами знань з 

дисципліни нарисна геометрія та комп’ютерна графіка може бути досягнуто 

розумним використанням різних засобів і посібників наочності – моделей, 
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таблиць, креслень і малюнків, призначених для показу за допомогою 

різноманітних проекційних пристроїв. Збільшення розумового навантаження на 

заняттях змушує задуматися над тим, як підтримати в студентів інтерес до 

досліджуваної дисципліни, їх активність протягом усього уроку. Для підвищення 

ефективності навчання необхідно освоєння більш сучасних форм організації 

навчального процесу, широке використання у викладанні інформаційних 

комп'ютерних технологій. Нарисна геометрія – це одна з гілок геометрії, яка 

займається питаннями дослідження геометричних основ побудови зображень 

предметів на площині, питаннями вирішення просторових геометричних задач 

за допомогою графіки. Нарисна геометрія відноситься до числа математичних 

наук. Для неї характерна та спільність методів, яка властива кожній 

математичній науці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід викладання «Нарисної 

геометрії та комп’ютерної графіки» у Херсонському морському фаховому 

коледжі рибної промисловості дають підстави стверджувати, що для успішного 

засвоєння студентами опануємих дисциплін, на наш погляд, треба 

дотримуватись декількох вимог, щодо дидактичного правильного використання 

принципу наочності: 

1. Викладач повинен використовувати в міру наочність і образність 

навчання. 

2. Домагатися образності викладу наукового матеріалу словесним шляхом. 

Детально продумувати пояснення, що даються до наочності. 

3. Спиратися, коли це доцільно, на апперцепцію. 

4. Звертатися до засобів наочності в мірі необхідності, тобто не відразу 

представляти студентам всі наочні посібники, а залучати також студентів до 

самостійного виготовлення наочних посібників, схем, креслень, графічних 

зображень (Бойчук, 2011). 

У процесі навчання студентам треба дати можливість спостерігати, 

вимірювати, розробляти графічні креслення, практично працювати – через це 
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вести до знання. Якщо немає можливості дати реальні предмети деталей, 

механізмів на всіх етапах педагогічного процесу, використовуються наочні 

засоби 3D графіки: моделі, графічні розробки, лабораторне обладнання та ін. 

Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка – це навчальна дисципліна, в якій 

вивчаються основні положення теорії та практичні прийоми оформлення, 

виконання і розшифровки графічних зображень. 

Визначення креслення як мови техніки є недостатнім. Уміння креслити 

визнається другою грамотністю після першої – вміння писати і читати, так як в 

результаті оволодіння кресленням людина правильно передасть на папері або на 

екрані дисплея свою думку і розуміє зображення, виконані іншими людьми. 

Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується виконанням графічних 

креслень, матеріал для яких підбирає викладач, керуючись зразками 

авторськими, або прикладами з підручника. Частина креслень викреслюється в 

робочому зошиті, інша частина – обов'язкові графічні роботи на кресленні 

програми 3D Компас. 

Зазначимо, що практичну роботу, звичайно, не можна розцінювати як 

єдине джерело інформації – вона не є альтернативою класичному підручнику. 

Але саме наявність практичної роботи в 3D моделюванні, за результатами 

опитувань студентів, спонукає їх на пошук більш детальної інформації та 

служить орієнтиром в цьому процесі вивчення теоретичного матеріалу. При 

виконанні практичних робіт розглядаються міждисциплінарні зв’язки, також 

зароджує зацікавленість до взаємодії декількох навчальних дисциплін, спонукає 

до вивчення споріднених навчальних дисциплін: СДМ, Деталі машин, ДВС та 

інші. 

Нижче приведений в якості наочного прикладу фрагмент практичної 

роботи механізму в 3D моделюванні однієї з тем розділу «Нарисна геометрія та 

комп’ютерна графіка». 

Представлено наочне зображення циліндричних шестерень на валу (рис. 1; 

рис. 2;) 
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Рис. 1. Будова механізму циліндричної передачі на валу 

Джерело: розроблено автором самостійно 

 

 
Рис. 2. Будова механізму шестерень на валу 

Джерело: розроблено автором самостійно 

 

Представлено наочне зображення циліндричного редуктора (рис. 3; рис. 4;) 
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Рис. 3. Будова механізму редуктора 

Джерело: розроблено автором самостійно 

 

 
Рис. 4. Будова механізму редуктора 

Джерело: розроблено автором самостійно 

 

Представлено наочне зображення колінчастого валу (рис. 5) 
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Рис. 5. Колінчастий вал 

Джерело: розроблено автором самостійно 

 

Висновки з даного дослідження і перспективи. Використання програми 

3D Компас може вдихнути нове життя в плани старих занять і збільшити 

мотивацію студентів тільки в тому випадку, якщо викладач знає, як грамотно 

використовувати ресурси програми відповідно до навчального плану. Для 

проведення занять нарисної геометрії зручно використовувати слайди з 

елементами анімації з послідовною покроковою демонстрацією. Використання 

інтелектуальних інструментів у навчанні має суттєвий вплив на методику 

викладання. Стають неефективними одні методики і навпаки, інші отримують 

підтримку – стають технологічними. Цілеспрямований пошук нового життєвого 

досвіду за допомогою інформаційних технологій сприяє тому, що в свідомості 

студентів настає новий якісний стрибок на шляху розвитку просторових уявлень. 

Слід також врахувати той факт, що застосування сучасних технологій на 

заняттях підвищує статус викладача в очах його «просунутих» студентів. 

 

Література: 

[1] Коменский, Я. А. (1939). Великая дидактика. (Т. 1). Государственное учебно-
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PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ДЛЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ 

 

Заріпов Р. Р., 

викладач фізико-математичних дисциплін 

Комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради 

м. Прилуки, Україна 

 

Заріпов А. Р., 

викладач фізико-математичних дисциплін 

Прилуцький агротехнічний коледж 

м. Прилуки, Україна 

 

Розв’язок диференціальних або інтегро-диференціальних рівнянь з 

частинними похідними в більшості випадків виконується чисельними методами. 

Ці методи засновані на дискретизації незалежних змінних – їх поданні 

скінченною множиною значень у вибраних вузлових точках досліджуваного 

простору. Ці точки розглядаються як вузли деякої сітки, звідки й походить назва 

методів – сіткові методи (Власова та ін., 2001). 

Одним із найпоширеніших є метод граничних елементів (МГЕ), який 

схожий із методом кінцевих елементів (МКЕ). Зазвичай виконують 

дискретизацію просторових незалежних змінних, тобто використовують 

просторову сітку. У цьому випадку результатом дискретизації є (СОДР) для 

нестаціонарної задачі або система алгебраїчних рівнянь для стаціонарної. 

Ефективність і порівняна легкість врахування реальних граничних умов 

роблять метод кінцевих елементів досить привабливим. Сама слабка його 
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сторона полягає в необхідності дискретизації всього тіла, що неодмінно 

приводить до великої кількості кінцевих елементів, а значить і невідомих задачі, 

особливо для тіл з віддаленими межами. Крім того, метод інколи призводить до 

розривів значень досліджуваних величин, оскільки процедура методу накладає 

умови нерозривності зазвичай лише в вузлах. 

Метод граничних елементів (МГЕ) в окремих випадках виявляються більш 

ефективними, ніж метод кінцевих елементів (МКЕ). Його можна розглядати як 

модифікацію (МКЕ) для апроксимації шуканих функцій.  

Особливістю (МГЕ) є те, що він опирається на зовсім інший математичний 

апарат, а саме, не на диференціальні рівняння, а на інтегральні, точніше на клас 

інтегральних рівнянь, які називають «граничні інтегральні рівняння» (Бураго, 

2012). Тому, в теоретичній основі (МГЕ) лежить перехід від задачі, яка 

описується диференціальними рівняннями в частинних похідних, до її 

інтегрального формулювання. Але на відміну від (МКЕ) це формулювання 

включає інтеграли від шуканих функцій та їх похідних, обчислювані лише по 

межі області. Останнє обумовлює, по-перше, більш високу в порівнянні з (МКР) 

і (МКЕ) точність розв’язання, по-друге, суттєво менший об’єм вхідних даних при 

реалізації методів на ЕОМ. 

В (МГЕ) схема дискретизації вимагає розбиття лише поверхні, а не всієї 

області (звідси назва методу), так що область становиться одним складним 

великим «елементом» (в сенсі МКЕ) (Власова та ін., 2001; Бураго, 2012; 

Формалев, & Ревизников, 2004; Бенерджи, & Баттерфилд, 1984). Метод 

граничних елементів має переваги при розгляді областей великих розмірів. Цим 

методом можуть бути розв’язані задачі теорії пружності, механіки рідин і газів 

та інші. Він особливо ефективний при розгляді систем, частина межі яких 

знаходиться у нескінченності. Сприятливі також системи, які містять 

напівнескінченні області з ненавантаженими ділянками контуру. В такому 

випадку взагалі немає необхідності дискретизувати ненавантажені ділянки. 

Очевидно, що дискретизація границі породжує меншу систему загальних рівнянь 



1st International Conference on Advanced Research in Science and Education                          Barcelona, Spain 

 
- 33 - 

 

задачі, а ніж дискретизація всього тіла. МГЕ зменшує розмірність вихідної задачі 

на одиницю, тобто для двовимірних задач отримуємо одновимірні граничні 

елементи, а для трьохвимірних задач – двовимірні граничні елементи на 

поверхні. Кожна окрема під область в (МГЕ) повинна бути однорідною, тобто 

володіти однаковими фізичними властивостями. 

МГЕ може бути використаний в поєднанні з іншими чисельними 

методами, такими, як методи кінцевих елементів або кінцевих різниць, тобто в 

змішаних формулюваннях (Бенерджи, & Баттерфилд, 1984). Відповідні 

комбіновані розв’язки майже необмежено розширюють область застосування 

методів (комбінованих), бо (МГЕ) володіє чітко вираженими перевагами для 

областей великих розмірів, в той час як (МКЕ) – для системи об’єктів скінченних 

розмірів. 

Розвиток (МГЕ) розпочався порівняно недавно, причому потужним 

стимулом для цього було створення швидкодіючих ЕОМ. Програми «першого 

покоління» (МГЕ) були не досить ефективними тому, що спеціалісти 

відносились до них головним чином як до проміжного етапу процесу 

дослідження самих методів. Але зараз ситуація змінилася. Результатом 

оригінальних досліджень, виконаних в цій області, стало створення програм, 

таких як BASQUE, BINTEQ, PESTIE, PGROUP та інших (Бенерджи, & 

Баттерфилд, 1984). 

При реалізації на ЕОМ алгоритм (МГЕ) складається з наступних етапів: 

1. Формування вхідних даних (номери вузлів граничних елементів, номери 

самих елементів і т. д.); 

2. Інтегрування функцій для отримання матриці коефіцієнтів; 

3. Складання розв’язуваної системи рівнянь; 

4. Розв’язання системи; 

5. Підстановка знайдених значень в визначальне інтегральне рівняння і 

обчислення значень функцій у внутрішніх точках області. 
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Багато етапів розглянутого алгоритму аналогічні відповідним етапам 

(МКЕ). Достатньо нетривіальним є етап 2 алгоритму, пов'язаний з інтегруванням 

функції. Тому в цілому (МГЕ) вимагає декілька більших зусиль в порівнянні з 

реалізацією (МКЕ) (Власова та ін., 2001; Бенерджи, & Баттерфилд, 1984). Однак, 

подальше використання програми легше з точки зору користувача, так як об’єм 

задаваємої вхідної інформації значно менший, ніж в (МКЕ). 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЛЬФІДУ ЦИНКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ В ЕЛЕКТРОНІЦІ 

 

Печерська К. Ю., 

кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри загальної фізики та 

моделювання фізичних процесів 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

Власова Є. Ю., 

магістрантка кафедри загальної фізики 

та моделювання фізичних процесів 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

Сучасний розвиток оптоелектроніки і техніки змушує створювати нові та 

удосконалювати вже існуючи джерела та приймачі видимого випромінювання. 

Тому останнім часом значно росте попит до традиційних люмінесцентних 

матеріалів А2В6, бо їм притаманний ряд цінних властивостей; висока 

фоточутливість, велика ймовірність випромінювальної рекомбінації та велика 

ширина забороненої зони. 

Особливе місце серед напівпровідників А2В6 займає ZnS. Цей матеріал вже 

тривалий час є домінуючим при виготовленні люмінофорів. 
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Дослідження люмінесцентних властивостей цинк-сульфідних 

люмінофорів велись вже тривалий час i накопичена велика кількість пояснень 

його основних властивостей. Сульфід цинку є досить складним об’єктом 

досліджень. Це пов’язано з різними методами синтезу зразків, які зумовлюють 

особливості кристалічної структури, утворення структурних дефектів та 

широкий спектр точкових дефектів. Як наслідок цього, близькі за своєю 

природою процеси в ZnS пояснюються різними авторами по різному. Тому до 

даного часу не створено фізичної моделі, яка здатна у повному обсязі пояснити 

вплив різних типів точкових дефектів, що присутні у сульфіді цинку, на його 

люмінесцентні характеристики. В першу чергу, це стосується залежності 

оптичних властивостей від концентрації та типу дефектів, ïx кількісного 

співвідношення тощо (Козицький, & Бачеріков, 2016). 

Добре відомо, що при введенні у широкозонні сполуки А2В6, до яких 

відноситься ZnS, деяких металевих домішок (історично названих активаторами), 

або одних, або разом з іншими домішками (названих спів–активаторами), 

приводить до появи смуг люмінесценції, характерних для даного активатора. 

Також відомо, що введення в дію одних тільки співактиваторних домішок 

викликає появу характерних «самоактивованних» смуг люмінесценції. 

Враховуючи велику частку ковалентного зв’язку, в ZnS активаторами можуть 

бути різні домішки, включаючи як аніони, так i катіони. 

Легований різними домішками ZnS, здатний випромінювати у широкій 

області спектру, наприклад легування ZnS домішками міді використовують для 

отримання синьо-зеленого світла, а легування марганцем – для одержання 

помаранчевого. Але, як і більшості сполук А2В6 сульфіду цинку властива 

наявність у ньому великої кількості дефектів. Це у свою чергу може призводити 

до його швидкої деградації, до труднощів одержання Р- типу, одержання в 

надчистому вигляді. 

Kpeгep та Хеллінгман (1954) вперше запропонували пояснення можливої 

ролі активаторів та співактиваторів у сполуках А2В6 на основі механізму 
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компенсації заряду. Таким же чином, активаторні домішки Сu, Ag та Аu, які 

заміщають Zn, Cd та Hg, або Р, As та Sb, які заміщають S, Se та Те, виступають у 

з’єднаннях А2В6 в ролі акцепторів. Аналогічно, співактиватори (CI, Br та I в 

аніонних вузлах або Al, Ga та In в катіонних вузлах) проявляють донорні 

властивості. Ці донорні та акцепторні дефекти можуть приводити до появи в 

забороненій зоні локальних рівнів поблизу краю зони провідності та валентної 

зони, відповідно (Bacherikov та ін., 2017). 

У теперішній час люмінофори на основі сульфіду цинку широко 

застосовуються, як самі ефективні у сине-зеленій області спектру. Для 

отримання свічення в даної області зазвичай застосовуються леговані міддю ZnS. 

Зокрема такі матеріали застосовуються, як елементи композиційних матеріалів 

для покриття оптики з селеніду цинку ZnSe. Також сульфід цинку часто 

використовується, для виготовлення таких оптичних об’єктів, як 

плоскопаралельні пластини, лінзи, призми, дзеркала, вікна тощо. Також цинк-

сульфiднi люмiнофори у виглядi високодисперсних порошкiв в теперiшнiй час 

широко застосовуються в якостi активного елементу паст, якi використовуються 

при створеннi електролюмiнесцентних екранiв. 
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В коротких широких образцах и дисках Корбино возможен эффект 

геометрического магнитосопротивления. В теоретической статье (Shur, 1977) 

для таких образцов предсказан переход N – образной в отсутствие магнитного 

поля вольтамперной характеристики (ВАХ) в S – образную в сильном магнитном 

поле. Однако эксперименты на арсениде галия (Горфинкель и др., 1979) не 

обнаружили предсказанного перехода. Причина этого объяснена в работе 

Левинштейна и Горфинкеля (1980). 

В связи с этими результатами теории и экспериментов нам представляется 

интересным описать эксперименты на дисках Корбино из сурьмянистого индия, 

в которых включение магнитного поля приводило к возникновению S – образной 

ВАХ. 

Диск (см. рисунок), для которого дальше будут приведены результаты, 

имел толщину 0.05, внутренний диаметр 0.34, внешний – 0.88 см. Контакты были 

напаяны индием, поверхность протравлена в CP-4. Измерения проводились в 

жидком азоте. При его температуре равновесная концентрация электронов в 

образце была 7.1. 1013 см -3, их подвижность 5.7. 105 см2/В.с. Диск помещался в 

поперечное магнитное поле с напряженностью H и через него пропускался 

одиночный прямоугольный импульс тока I длительностью 2.5 мкс. Вызываемый 
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им джоулев разогрев не превышал 0.5 К. С увеличением тока последовательно 

наблюдались осциллограммы напряжения V на образце типа а – г (см. рисунок). 

 

 
Рис. 1. – ВАХ при H=0, значения I даються левой шкалой оси ординат, 2 – ВАХ 

при H=5475 Э (правая шкала оси ординат); а - г – осциллограммы напряжения 

при H≠0. Слева вверху – схематическое изображение образца 

 

Приведенные на рисунке ВАХ построены по осциллограммам, снятым при 

H=0 и 5475 Э. На участках ВАХ от точек 0 до А осциллограммы были типа а, от 

B до C – типа в, г. В последнем случае при построении ВАХ откладывались 

максимальное и минимальное напряжение колебаний. Штриховые линии 

соединяют точки, полученные при одном импульсе тока. Осциллограммы типа б 
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существовали в узком интервале тока между точками A и B. На ВАХ они не 

отражены. 

Приведенные результаты получены при токе, протекающем от 

внутреннего контакта диска к наружному. Изменение направления тока на 

противоположное приводило к возникновению S-образности и резкого роста 

тока при напряжениях V, меньших, чем на рисунке. Возникновение S-образности 

наблюдалось при H≥3000 Э. 

Видно, что включение магнитного поля приводит к S-образности ВАХ. 

Согласно работе (Dick, & Ancker-Jonson, 1972), ВАХ, снятые при H=0 с 

применением импульсов длительностью, много меньшей характерного времени 

ударной ионизации, N-образны. Развитие при длинных импульсах ударной 

ионизации устраняет N-образность, что и наблюдается в наших экспериментах 

(кривая 1). Однако указанная N-образность ВАХ (Dick, & Ancker-Jonson, 1972) 

при H=0 позволяет предположить, что наблюдавшееся возникновение S-

образной ВАХ в H≠0 обусловлено механизмом, рассмотренным в (Shur, 1977; 

Левинштейн, & Горфинкель, 1980), причем при его действии ударная ионизация 

способствует возникновению S-образности. 

Появление пичка V на осциллограмме б, возможно, связано с 

проскакиванием через образец высокополевого домена, в котором происходит 

ударная ионизация (Бородовский, & Розенцвайг, 1972). Перемонтаж 

измерительной схемы не устранял колебания напряжения на образце. По-

видимому, они связаны с неустойчивостью плазмы. 
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ECONOMIC SCIENCES 

 

ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МСП: ТЕОРІЯ І 

ПРАКТИКА 
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На сучасному етапі розвитку глобальної економіки багато країн 

стикаються з низькими показниками зростання продуктивності праці, слабкою 

торгівлею та інвестиціями. Крім того, основні тенденції, в тому числі нова 

промислова революція, мінливий характер праці та демографічні зміни 

змушують країни вдаватися до інноваційних політичних рішень.  

Одними з потенційно важливих секторів і зокрема агентів економіки є 

сектор МСП (малі та середні підприємства). Вони є ключовими для зміцнення 

продуктивності, забезпечення більш інклюзивного зростання та мають 

можливості пристосовуватись до мегатрендів. які часто мають значний 

позитивний вплив на створення робочих місць, інновацій, зростання 

продуктивності та конкурентоспроможності. 

МСП можуть масштабуватися та впроваджувати інновації на різних етапах 

свого життєвого циклу, що дає змогу підвищити сукупну продуктивність та 

звузитись розриви в заробітній платі працівників (Rolando Avendano et al, 2019). 

Вибірка МСП як вид економічних агентів дуже різноманітна з точки зору 

віку, розміру, бізнес-моделі та профілю діяльності. Вони різняться за своїми 

характеристиками і показниками, включаючи сектори роботи, регіонами та 
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країнами. Ці відмінності впливають на те, які політики підтримки розробляються 

та їх цілеспрямованості.  

Більше того, МСП можуть допомогти країнам адаптуватися до інших 

основних перетворень у глобальному середовищі, використовуючи нові 

можливості та сприяння зменшенню ризиків  

МСП, як правило, створюють можливості для працевлаштування в 

географічних районах та секторах, використовуючи для працевлаштування 

більш широких сегментів робочої сили, включаючи низькокваліфікованих 

робітників, та забезпечення можливостей для розвитку навичок цих самих 

працівників (Rolando Avendano et al, 2019). 

Тому МСП, які створюють додану вартість та якісні робочі місця є 

важливим каналом для включення та зменшення бідності, особливо, в країнах, 

що розвиваються, та з низьким рівнем доходу. 

Одним з основних показників які, показують залученість МСП в ланцюг 

виробництва і споживання національної економіки є обсяг виробленої продукції. 

Ситуацію з українськими МСП можна спостерігати на наведеному нижче 

графіку. 
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Графік 1. Обсяги виробленої продукції МСП, тис. грн., (Державна служба 

статистики України, n.d.) 

 

Ситуація зі збільшенням обсягів виробленої продукції описується 

функцією y = 1E-164e0.198x 

Дана функція тренду на 99,18 % описує ситуацію зі збільшенням обсягів 

виробленої продукції. 

Використовуючи прогностичний функціонал з допомогою експоненційної 

функції можна скласти тренд обсягів виробленої продукції на 2020-2021 рік (на 

момент написання статті дані за 2020 рік по даному показнику не є доступними). 

 

 
Графік 2. Прогнозування обсягів виробленої продукції сектором МСП, тис. грн, 

(Державна служба статистики України, n.d.) 

 

На побудованому прогнозі можна спостерігати досить бизькі значення 

протягом досліджуваного періоду – на графік виведено реальні значення та 

значення які спрогнозовані за допомогою функції. 
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Як результат ми можемо спостерігати, що рівень точності при 

прогнозуванні є досить високим, але при цьому потрібно враховувати наступні 

спрощення і обження такого методу прогнозування: 

1) даний тип прогнозування не враховує впливу зовнішніх факторів; 

2) головним детермінантом розрахунку виступають лише попередні 

періоди; 

3) при прогнозуванні експоненційною функцією в довгостороковому 

періоді варто враховувати «ресурсні» обмеження економіки. 
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Democracy refers to a political system that guarantees opportunities for people 

to choose and replace their leaders. This system respects and protects socio-economic, 

political and cultural rights of citizens and guarantees acceptable level of active 

involvement of people in decision-making. Democratic system implies that the 

responsiveness of the state to people demands are the key of democratic governance 

(Gibbert, 2014). 

It is extremely important to focus on understanding democracy as a means of 

evaluation of the effectiveness of the governance which can take into account the 

interests and needs of people. It is important to assess the possibility of the democratic 

system of the governance to facilitate the democratic development, which can serve as 

a key indicator of the development of the governance (Власенко, 2015). 

The formation of the democratic system must be based on the democratic criteria 

and principles of democracy which are viewed through the prism of national culture 

with the democratic correspondence to the national characteristics of the population. 

And they should be implemented through objective mechanisms of the democratic 

system of the governance (Латигіна, 2009). 

Thus, the democratic system of the governance can be used in the society to help 

people to realize their capability for developing of the democratic society which can 
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use only democratic laws which can be followed not only by people but by the 

governance too. 
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демократії. Політичний менеджмент, 3, 81-91. 
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доцент кафедры социологии 

Национальный университет 

«Одесская юридическая академия» 
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Реалиями сегодняшнего развития культуры является распространенная 

проблема современного общества так сказать инертное влияние анахроничных 

взглядов и убеждений. Быстрые темпы глобальных изменений приводят к 

невозможности вовремя приспособиться к новым реалиям. Эти изменения 

достаточно сильно влияют на ценностно-нормативные трансформации в 

развитии культуры. Одним из самых важных последствий таких трансформаций 

является так называемая «культурная травма», которая значительно изменяет 

общество, и может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. 

Такая травма отражается в эмоциональном опыте и как результат 

негативного события оставляет глубокий след в сознании общества. 

Целью данной статьи является определить сущность и функциональные 

аспекты феномена культурной травмы в структуре общественного сознания. 

Слово травма трансформировалась в гуманитарные науки из медицины. С конца 

XIX века травматический опыт, трактуется как нервный импульс или нервный 

толчок, и исследуется психологами, а в XX веке травма стала объектом анализа 

и исследований в социологии, в дальнейшем способствовало созданию теории 

культурной травмы. 
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Главные элементы концепции культурной травмы, были сформированы 

представителями современной западной социологии, которая ныне зовется 

культурсоциологией. Такие ученые как Н. Смелзер, П. Штомпка, Дж. 

Александер, Ф. Смит исследовали основания возникновения культурной травмы, 

методы выявления ее наличия в обществе, влияние на будущие поколение 

травмированного сознания, способы устранения негативных результатов 

травмирующих событий, а также структуру и элементы культурной травмы. 

Н. Смелзер (2004, с. 54) понимает культурную травму, как «увлекательное 

и весомое событие, которое подрывает или угнетает составляющие элементы 

культуры или же культуру в общем», этим подчеркивается, что вред может быть 

нанесен как всему обществу, так и его части, что в свою очередь влечет за собой 

определенное затягивание выявления травмы и ее преодоления. 

По мнению Дж. Александер (2003, с. 257), «социальный кризис является 

культурной травмой, в случае понимания ее обществом как травмы, то есть она 

трактуется соответствующим образом». Такая интерпретация того или иного 

события имеет большое значение для выявления культурной травмы поскольку 

именно этот момент и способен повлиять на ее развитие, или наоборот ее 

угасание. На этот случай дезинформация в таком случае может быть достаточно 

удачным способом ликвидации травмы, но следует учитывать, что травма будет 

обезврежена только для данного поколения, или просто станет латентной. 

Концепция культурной травмы, разработанная П. Штомпкой (2001, с 11) 

оказалась близкой к исторической проблематике. Штомпка (2001, с. 11) считал, 

что «культурная травма – это рана, нанесенная культурной ткани, и трактуется 

культурой как таковой». Травма может быть одновременно объективная и 

субъективная: «она выступает как событие, и как следствие трактовки этого 

события». 

Заключением П. Штомпки (2001, с. 8) стало определение культурной 

травмы, как динамического процесса, который делится на несколько этапов: 

«структурное и культурное прошлое; травматические ситуации; особые способы 
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определения, интерпретации травматических событий с помощью фонда 

унаследованных культурных ресурсов; травматические симптомы, то есть 

определенные схемы поведения и убеждений; посттравматическая адаптация; 

преодоления травмы». 

Небезопасной П. Штомпка (2001, с. 10) считает культурную травму, ту 

которая имеет «сильнейшею инерцию». 

Конечно, невозможно не согласиться с данной фразой, ведь именно 

данный вид травмы является необратимым, по какому-либо сценарию общество 

трансформируется, и только направления трансформаций в правильное русло 

может способствовать разрешению культурной травмы. То есть культурная 

травма является движущей силой к изменениям, несмотря на ее негативные 

последствия. 

Для украинского общества характерны тенденции интенсификации 

культурно-травматического опыта. Это может быть миграция населения, 

безработица, наркомания и алкоголизм все это способствует негативным и 

деструктивным процессам общественной жизни. Важно накапливать опыт 

цивилизованного преодоления социокультурных травм. Умение управлять 

ситуацией и находить компромиссы – это необходимое своевременное качество 

социальных условий. Культурная травма очень сложное социальное 

взаимодействие, содержанием которой является процесс решения 

непримиримых противоречий, то есть таких которые невозможно урегулировать 

без изменения основных факторов взаимодействия. 

Но как уже упоминалось ранее, существуют положительные аспекты 

культурной травмы, а именно данное явление способствует изменениям и 

открывает путь к инновациям, способных усовершенствовать общественные 

отношения. В травматической ситуации участники лучше узнают друг друга, и 

открываются новые возможности. Культурная травма способствует 

структурированию социальных сообществ и объединению единомышленников, 

формированию новых взглядов на действительность, новых ценностных систем. 
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На данном этапе повышается чувство единства, снижаются различные факторы, 

и вместо приспособления к этим факторам, происходит изменения. 

Мы можем сказать, что социокультурная травма стимулирует развитие 

личности, воспитывает у людей чувство ответственности, помогает осознать 

свою значимость. В процессе возникновения критических ситуаций оказываются 

незаметны моменты достоинства и недостатки людей по их моральным 

качествам. 

Также следует отметить и негативные последствия, порождаемые 

культурной травмой, данные последствия – ухудшение микроклимата в 

коллективе, снижение производительности труда из-за отвлечения части людей 

для преодоления травмы. Из-за таких непониманий возникает неадекватное 

восприятие, недоразумения и противоречия между индивидами, что может 

привести к расформированию социальных групп, сообществ и коллективов. 

Также следует отметить, что травмы предусматривают моральные и 

материальные затраты общества, истощает его и формируют нестабильность в 

экономическом и социальном плане. Большинство ученых называют 

культурную травму феноменом общественного развития и в то же время 

падением, деградацией. Однако ее основная положительная роль заключается 

именно в общественном прогрессе. Формируя политику и психологию 

современного мировосприятия, демократическое общество всегда создавало 

условия для проблемного поиска и динамики прогрессивного жизнетворчества. 

Именно в такой перспективе происходит развитие и дальнейшее движение 

общественного процесса, какие наши реалии сегодня, так и в дальнейшем будет 

двигаться общество. Личность в них возникает ценностью, не только создателем, 

но и разрушителем, что порождает проблемные и конфликтные ситуации. Так 

можно сказать, что положительные и отрицательные социальные действия 

способствуют конструктивности или деструктивности культурной травмы. 

Ученые отмечают, что страх перед наивной живописью является основной 

характеристикой травматического синдрома. Чувствуется беззащитность при 
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виде критического ужаса, в котором сконцентрирована вся глобальность 

девиации и травмы, который способствует наличию у человека очень 

интенсивных чувств скорби и обвинений в свой адрес. 

Травма порождает страх, чувство бессилия и потерю ощущения 

безопасности, возвращение к травматическому опыту, может вызвать 

акцентированность на травматических событиях. При этом являясь одним из 

факторов дезорганизации общества данное явление, по-своему, способствует 

развитию общества через пути его преодоления и сигнальной функции о 

существовании проблемы. Поэтому ученые не пришли к окончательному выводу 

относительно негативного или позитивного характера данного феномена 

Для того, чтобы травматические воспоминания вышли на поверхность, 

необходимо обеспечить положительный социальный климат признание и 

симпатии, ведь о травме слишком болезненно вспоминать без внешней 

терапевтической помощи. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на негативный характер культурной 

травмы, ее преодоления обозначает формирование новой системы ценностей, 

измененное состояние общественного сознания и реконфигурацию групповой 

идентичности. На межиндивидуальном уровне следствием травмы является 

распространение новых культурных компетенций, связанных с изменением 

идентичности и ощущением своего места в новой социальной системе. Если 

травматический процесс начинался с деструкции существующих культурных 

форм, то заканчивается он консолидацией новой культуры 
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В умовах процесу євроінтеграції перед Україною постає завдання 

активного включення у полілог культур з метою встановлення тісніших 

економічних, політичних та культурних зв’язків з іншими державами світу, що, 

в свою чергу, призводить до різкого зростання необхідності підвищення 

спільного рівня оволодіння іноземними мовами як інструментом 

безпосереднього встановлення потрібної комунікації у всіх сферах. Тож не 

дивно, що опанування англійської мови як визнаної універсальної мови 

спілкування у світі наразі є одним з пріоритетних стратегічних орієнтирів 

державної освітньої політики.  

У процесі європеїзації освіти в усіх сучасних освітніх закладах України 

приділяється все більше значення результативному вивченню англійської мови 

через застосування провідних світових методів і прийомів викладання іноземних 

мов. Утім, на теперішній момент, згідно статистичних даних (LinguaPRO, 2019), 

загальний рівень володіння англійською мовою поки що не вважається 

достатнім. Маючи справу з методологічними та психологічними аспектами 

проблем, які можуть виникати у процесі навчання іноземних мов як з боку учнів, 

так і з боку викладачів, варто розглянути метод лінгвістичного коучингу як 
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сучасний новий тренд у методиці викладання іноземних мов, який не випадково 

набуває у світі все більшої популяризації.  

Так, згідно опитування, яке проводилося у США та Європі, «лінгво-

коучинг займає друге місце за популярністю серед різноманітних форм навчання 

іноземним мовам (на першому місці онлайн-курси та вебінари)» (LinguaPRO, 

2019). Основні завдання лінгвокоучинга: визначення цілей вивчення мов 

залежно від конкретних потреб клієнтів; збереження та підвищення мотивації до 

вивчення мов; аналіз індивідуальних особливостей клієнта для більш 

ефективного вивчення іноземної мови та в результаті цього підбір відповідних 

методів та прийомів навчання; складання програм індивідуального навчання з 

включенням коуч-сесій, регулярна корекція плану навчання в залежності від 

результатів попереднього етапу; постійна допомога і підтримка з боку коуча. 

Тому лінгвокоучинг ідеально підходить для людей з сучасним темпом життя, 

допомагаючи індивідуально вивчати мову в будь-який зручний для клієнта час, 

оскільки клієнт може звернутись до коуча зі своїми запитаннями та мовними 

проблемами в будь-який час за домовленістю, без прив’язаності до щоденного 

розкладу занять, котрого необхідно дотримуватися, чи то потреби їхати в мовну 

школу або університет. 

Юлія Гусєва, яка у ряді статей (2015–2017 рр.) аналізує лінгвокоучинг як 

сучасний пріоритетний метод викладання англійської мови учням будь-якого 

віку, виокремлює такі принципи лінгвокоучингу, як: 1) віра в здібності учня, 

2) постановка цілей, 3) мотивація, 4) автономність і активна позиція, 

5) англійська мова як стиль життя, 6) зворотній зв’язок (Гусева, 2017). 

У чому ж полягає ключова відмінність термінів «вчитель», «коуч», 

«тренер»? Рейчел Марі Пелінг, розглядаючи у своїй статті «Різниця між 

викладанням мови і лінгвокоучингом» (The Differences between Language 

Teaching and Language Coaching) (2013) основоположні відмінності, що 

характеризують як вчителя, так і коуча у широкому сенсі, акцентує більш 

індивідуалізовану й гуманну форму роботи коуча порівняно з вчителем: 
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«Викладання – це передача знань, тобто передача знань від людини, яка знає 

тему (вчителя), до того, хто навчається, тоді як тренування – це тип навчання, 

який включає постійну практику та інструктаж. Коучинг включає в себе як 

викладання, так і тренування, до чого додається ще й сфокусоване або 

спеціалізоване навчання, з більш персоналізованим аспектом» (Paling, 2013). 

Таким чином, викладання лежить в основі як коучингу, так і тренування, проте 

якщо тренування базується на постійній практиці й інструктажі, то коучинг 

набагато більш зосереджений на індивідуальних потребах, цілях і можливостях 

того/тих, хто навчається, тому є більш гуманним та особистісно-орієнтованим. 

Так, за Пелінг (Paling, 2013), вчитель передає знання мови як активний 

гравець, який відповідає за весь процес передачі, в той час як той, хто отримує ці 

знання, виступає зазвичай більше у ролі пасивного гравця, який активізується 

тільки на прохання вчителя. У цьому відношенні вчитель є ключовою, 

центральною фігурою і контролером («teacher-centered learning»), який за 

допомогою директивних та інструктивних засобів веде учня крізь навчальний 

матеріал. Втім, нерідко такі методи можуть призводити до того, що, хоча вчитель 

і передає свої знання, а учень знає правила використання мови, але не в змозі 

реально застосувати її на практиці «real-life communication», залишаючись 

пасивним теоретиком замість активного практика, оскільки шлях від пасивного 

використання знань до фактичного активного використання може часто бути 

надто довгим у моделі такого класичного навчання мови.  

Натомість тренерський стиль лінгвокоуча вже означає більш активну роль 

для учня / студента та активніше навчання («student-centered learning»). 

Емпатія коуча до свого учня є важливою, а також здатність коуча адаптуватися 

до індивідуальності, потреб та способу навчання, що найбільш підійде 

конкретному учневі. Постійні зворотні відгуки та визнання щонайменших 

перемог створюють психологічно сприятливий мікроклімат для роботи. 

Підтримання мотивації до навчання також лишається завданням коуча. 

Навчальні матеріали можуть добиратися за участі обох сторін відповідно до 
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запланованих разом цілей навчання, та більшість інформації передається через 

мотивуючі й стимулюючі рефлексію бесіди. Коуч та його учень мають рівний 

партнерський статус, тож і відповідальність за результати навчання ділиться 

навпіл. Нарешті, часто економічна ефективність має важливе значення в 

мовному навчанні, оскільки цілі мають бути досягнуті в певні часові рамки, і це 

дає усвідомлення реальної цінності усього навчального процесу, коли прогрес 

легко простежити і порівняти з вхідними даними протягом обумовленого 

часового проміжку, відведеного на опанування конкретних обраних цілей, щоб 

потім за бажанням ставити нові цілі й разом досягати нових вершин. 

Отже, якщо класичне навчання мови пропонує учневі / студенту, як 

правило, лише пасивну роль, то навчання за методом лінгвокоучинга надає 

можливість бути значно активнішим, брати на себе набагато більше 

відповідальності за власний процес навчання. Відчуття себе господарем ситуації 

тут є ключовим, сприяючи тим самим набагато більше мотивації та прихильності 

в учня / студента до всього процесу, оскільки врешті-решт все зводиться до того, 

що той, хто навчається, бере на себе відповідальність за своє навчання – і це стає 

запорукою успішного результату, оскільки без достатньої самомотивації 

проблематично досягти будь-якої поставленої мети. 

Оскільки опанування іноземних мов стає все більш актуальним і 

пріоритетним завданням у сфері освіти України, на викладачів покладають 

великі сподівання щодо успішної реалізації цієї місії. Надзвичайно важливе 

значення має створення на уроці дружньої атмосфери довіри і взаємодопомоги, 

що сприяє подоланню мовленнєвих бар’єрів, у тому числі й через страх 

припущення помилок, тим самим стаючи запорукою успішності й 

результативності всього навчального процесу. 

Тож якщо з часом традиційний викладач зможе відкрити в собі 

справжнього лінгвокоуча, здатного допомогти своїм учням чи студентам 

позбутися їхніх страхів та інших індивідуальних перепон на шляху до 

опанування іноземної мови, коли філософія позитивного ставлення до помилок 
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як до невід’ємної частини процесу саморозвитку стане нормою, а мотивація й 

відповідальність за результати свого навчання – головною рушійною силою 

самонавчання, тоді й динаміка у побудові індивідуальної освітньої траєкторії 

навчальних успіхів наших учнів матиме всі шанси змінитися на краще. 
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В сучасному мовознавстві термін дискурс досить популярний і широко 

вживаний (А. Бєлова, О. Бєссонова, Т. ван Дейк, К. Кусько, К. Кремш, І. 

Морозова, М. Полюжин, А. Приходько, Т. Скуратівська, Ч. Філмор та ін.). 

Дослідження дискурсу передбачає вивчення не абстрактної мовної системи, а 

живої мови в умовах реального спілкування. Саме функціонування мови в 

реальному часі, просторі та соціальних умовах є дискурсом. 

Під поняттям «дискурс економічних рубрик преси» ми розуміємо всю 

сукупність текстів з економічної тематики, що міститься в ЗМІ. Фразеологічні 

одиниці (ФО) займають в цьому дискурсі помітне місце, оскільки несуть 

особливе комунікативне навантаження. «Вони засвоюються краще, ніж вільні 

словосполучення…, оскільки вони влучніші, об'ємніші й переконливіші для 

сприйняття, тобто мають експресивніший вплив» (Мізін, 2007, с. 94). ФО, на 

відміну від лексем і стандартних словосполучень, позначають не стільки 

«фрагмент» дійсності, скільки дають йому оцінку і характеристику. Як відзначає 

О. Селіванова (2004, с. 12), «фразеологічні знаки вносять до комунікативного 

процесу цілий світ сенсів, особливу образність, виразність, експресивність, 



1st International Conference on Advanced Research in Science and Education                          Barcelona, Spain 

 
- 60 - 

 

аксіологічність, що ґрунтуються на комплексі відчуттів та уявлень народу». 

Власне факт високої образності і експресивності пояснює застосування 

фразеологізмів у публіцистиці. 

Дискурсивний аналіз статей економічного та комерційного спрямування 

також підтвердив, що подібні вирази, активно заповнюють цей мовний простір. 

(Козлова, 2010, с. 185; Пономаренко, 2007, с. 3). Матеріалом нашого дослідження 

слугували понад 17 тисяч вживань ФО, відібрані методом суцільної вибірки з 

журналів та газет: «Die Zeit», «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ), 

«Süddeutsche Zeitung» (SZ), та «Der Spiegel». 

Основною прагматичною функцією аналізованих фразеологізмів є 

привернення й утримування уваги, зацікавлення читача та здійснення впливу на 

нього. Уміло оперуючи образними фразеологічними одиницями, журналіст 

підкреслює важливу інформацію, робить логічний наголос на важливому, дає 

свою оцінку подіям та створює емоційно-експресивну виразність тексту. 

Передовсім ФО є метафорами, що образно характеризують конкретну 

економічну ситуацію: 

1. реалії економічної дійсності. Наприклад: in einer Zwickmühle stecken 

[SZ] – бути у складному становищі, Tanz um das goldene Kalb [SZ] – танок 

навколо золотого бика; sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen haben [FAZ] 

– витягти себе за волосся з болота.  

2. поведінку учасників економічної діяльності по відношенню один до 

одного. Це може бути наприклад, допомога один одному: j-n unter die Arme 

greifen [FAZ]; j-m auf die Sprünge helfen [SZ] – підтримати кого-н., допомогти 

матеріально; j-m den Rücken freihalten [SZ] – підстрахувати кого-н.; Або ж, 

навпаки – пригнічення конкурентів: j-n in die Knie zwingen [SZ] – змусити кого-

н. впасти навколішки; j-n zur Kasse bitten [FAZ] – вимагати гроші у когось, 

притягнути до відповідальності.  
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3. критка поведінки окремих учасників економічної діяльності. 

Наприклад: die Manager schlagen über die Stränge [FAZ] – менеджери переходять 

усі межі.  

4. характеристика учасників економічної діяльності та їхній стан 

справ: die alten Hasen [SZ] – старі зайці – для характеристики досвідчених 

спеціалістів у певній галузі; fette Katzen [SP] – жирні коти – образна 

характеристика багатих магнатів; er ist die dickste Kuh in j-s Stall [SP] – 

найтовстіша корова у стайні – про людину, яка приносить комусь найбільший 

прибуток. 

Серед прикладів ФО економічних рубрик є багато таких, які містять в собі 

метафоричні порівняння, для влучнішої характеристики економічної ситуації. Це 

образи:  

- транспорту, наприклад: etw. auf den Kurs bringen [SZ] – навести на курс; 

aus dem Ruder laufen [SZ].  

- водної стихії: mit j-m in einem Boot sitzen [SZ] – сидіти з кимось в одному 

човні (бути пов'язаним з ким-н., бути в однаковому становищі); j-m das Wasser 

abgraben [FAZ] – підкопувати когось; j-m Wind aus den Segeln nehmen [SZ] – 

забирати у когось вітер з вітрил (заважати комусь).  

- спорту: mit den Muskeln spiеlen [FAZ] – грати м'язами (показувати свою 

силу).  

- гри у карти: gute Karten haben [FAZ] – мати хороші карти; die Karten 

werden neu gemischt [FAZ] – наново змішувати карти. 

Так само, для опису економічної ситуації часто використовуються 

економічні вирази, що прийшли у фразеологію з фахової мови, наприклад: rote 

Zahlen schreiben [SZ] (rote Zahlen – «кількісні дані, що показують дефіцит 

балансу»; schwarze Zahlen schreiben [SZ] – (відсутність дефіциту балансу). 

Обидва словосполучення вживаються для характеристики фінансового стану 

учасників економічної діяльності. 
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Отже, фразеологізми в економічних статтях несуть значне прагматичне 

навантаження: допомагають влучно описати економічну ситуацію та її 

учасників, схарактеризувати їх діяльність та стан справ, емоційно та виразно 

підкреслити й оцінити важливу інформацію у тексті, допомагають читачеві 

сформувати власну думку, яка, тим не менш, часто залежить від намірів 

журналіста, що вдало оперує експресивними ФО. 
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Актуальність. Проблема неконтрольованого вживання препаратів 

опіоїдної групи є надзвичайно актуальною виходячи з даних вітчизняної та 

світової статистики яка висвітлюється у науковій літературі. Саме тому вивчення 

показників морфометричної характеристики слизової оболонки гортані при 

експериментальному опіоїдному впливі буде цікава як морфологам так і 

практичним оторінолярінгологам. 

Мета: Вивчити морфометричні показники слизової оболонки гортані в 

нормі на різних термінах експериментального опіоїдного впливу та при його 

відміні. 

Методи. Матеріалом дослідження слугували статево зрілі, безпородні 

щури – самці в кількості 61 – а тварина, масою 80–135 г, віком 4,5–7,5 місяців. 

Тваринам проводили ін’єкції препарату налбуфін внутрішньо м’язово, щоденно 

1 раз на добу в одному проміжку часу (10-11 година ранку) впродовж 42 діб. 

Початкова доза налбуфіну становила 8 мг/кг впродовж першого тижня, 15 мг/кг 

впродовж другого тижня, 20 мг/кг впродовж третього тижня, 25 мг/кг впродовж 

четвертого тижня, 30 мг/кг впродовж п’ятого тижня та 35 мг/кг впродовж 

шостого тижня. Тварини поділені на 3 групи. 1-а група тварин отримувала 

налбуфін протягом 42 діб в одному проміжку часу (10-11 годин ранку) з 

наступним забором матеріалу дослідження. 2 – а група відміна, яка в проміжку з 
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42 доби до кінця 56 доби перебувала без впливу опіоїдного анальгетика. 3-я група 

контрольна, яка протягом 56 діб отримувала ін’єкції фізіологічного розчину 

внутрішньо м’язово в одному проміжку часу (10-11 годин ранку) з подальшим 

забором матеріалу. Перед проведенням забору біопсійного матеріалу тварину 

присипляли дибутиловим ефіром. Як матеріал для морфометричного 

дослідження використали гортань щурів на гістологічних зрізах. Гістологічні 

препарати готували за загальноприйнятою методикою (Ulrich-Vinther et al., 2003; 

Eckstein et al., 2006; Paltov et al., 2018). 

Всі морфометричні дослідження було проведено із використанням 

первинних (нередагованих) фотографій, зроблених на мікроскопі Meiji MT4300 

LE, камера Canon EOS 550D об’єктив х100. Роздільна здатність отриманих 

знімків становила 2560х1920 пікселів. Для замірів лінійних показників було 

використано програмне забезпечення ImageJ ver. 1.51 із використанням 

інструменту «straight» для лінійних замірів. Калібровочний коефіцієнт для 

обраного збільшення становив 1,84 пікселя на мікрометр. Замір товщини 

слизової проводився від основи надгортанника до його верхівки та у 

зворотньому напрямку із кроком 50-70 мкм. Всі результати зберігалися у вигляді 

електронних протоколів. Результати замірів проходили перевірку на 

нормальність розподілу за допомогою критерію Шапіро-Уілка та із 

використанням графічних методів – аналізу боксплотів (ящиків з вусами), та К-

К графіків (квартиль – квартиль графіки). Так як отримані дані за характером 

розподілу не відрізнялися від нормального, було використано представлення 

центральної тенденції через M±SD, де М – середнє арифметичне, SD стандартне 

відхилення. Додатково в таблицях було вказано SE – стандартна похибка 

середнього, Min – мінімальне та Max – максимальне значення. Для графічного 

представлення отриманих результатів було обрано лінійний графік із планкою 

стандартного відхилення. Для перевірки рівності дисперсій між групами було 

використано тест Левена. Оскільки за результатами тесту Левена було 

встановлено відмінність дисперсії між групами, для перевірки значущості 
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різниці показників між групами було використано H-критерій Краскела-Уолліса 

для трьох та більше незалежних груп із подальшим пост-хок (апостеріорним) 

аналізом із використанням тесту Дана (Dunn’s test) для попарного порівняння. 

Рівень достовірності для морфометричних досліджень встановили на рівні &=95. 

Різниця між групами вважалась достовірною при p ˂ 0,05.Для оформлення 

таблиць та графіків було використано електронні таблиці MS Excel 2010. Всі 

статистичні обрахунки проводилися із використанням програмного 

забезпечення RStudio v. 1.2.5042 (Ромейс, 1953; Горальський та ін., 2015). 

Результати. Таким чином, на перших тижнях опіоїдного впливу 

спостерігається збільшення товщини слизової надгортанника із максимальним 

значенням вже на 1-му тижні – 32.83±7.27 мкм, що пов’язане із розвитком 

альтеративних змін епітелію які були найбільш виражені на гортанній поверхні 

з наявністю ділянок невеликих периваскулярних набряків. Таке потовщення 

спостерігається до 4 тижня включно. На наступних термінах дослідження 

товщина слизової надгортанника зменшується, фактично, до значення 

контрольної групи із тенденцією до подальшого зменшення на заключному 

терміні експерименту. Однак це зменшення до рівня контрольної групи, скоріше, 

можна трактувати як прояв декомпенсації та розвиток дистрофічних змін 

слизової. Це припущення корелює із потовщенням слизової надгортанника у 

підгрупі відміни на 6 тижні до значення 32.29±7.03 мкм, що вказує на можливість 

відновлення слизової навіть після тривалого введення опіоїду. 

Підсумок. Впродовж всього експерименту на всіх термінах чітко 

прослідковувалася зміна морфометричних показників слизової оболонки гортані 

з ознаками хвилеподібного наростання та спаду. Більш позитивною була 

динаміка морфометричних показників після відміни опіоїдного анальгетика, що 

гіпотетично дає можливість припустити на процеси відновлення слизової навіть 

після тривалого введення опіоїду. 
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Актуальність. Проблема немедекаментозного вживання препаратів 

опіоїдного ряду займає значне місце серед актуальних проблем світової 

медицини. Серед доступних джерел вітчизняної та зарубіжної літератури 

поодиноко з’являються повідомлення щодо зміни показників крові при 

екзогенному токсичному впливі. Але на даний момент лишається невирішеним 

питання щодо динаміки змін показників коагуляційного гемостазу при 

хронічному впливі опіоїдного анальгетика та динаміка їх змін на ранніх та пізніх 

термінах корекції. 

Мета: вивчити гематологічні показники коагуляційного гемостазу в нормі 

та динаміку їх змін на різних термінах опіоїдного впливу та на ранніх і пізніх 

термінах корекції. 

Методи. Експериментальне дослідження проведено на статево зрілих, 

безпородних щурах – самцях в кількості 160-ти тварин, масою 160–270 г, віком 

4,5–7,5 місяців. Тваринам проводили ін’єкції препарату налбуфін внутрішньо 

м’язово, щоденно 1 раз на добу в одному проміжку часу (10–11 година ранку) 

впродовж 70 діб. Початкова доза налбуфіну впродовж перших 2-х тижнів 

становила 0,212 мг/кг, наступних 2-х (II–IV тижня) – 0,225 мг/кг, наступна (IV–

VI тижня) – 0,252 мг/кг, наступна (VI–VIII тижня) – 0,260 мг/кг, а в продовж 

(VIII–X тижня) – 0,283 мг/кг. Таким чином, створювали умови хронічного 

опіоїдного впливу. Таким чином, створювали умови хронічного опіоїдного 

впливу (Пальтов та ін., 2013). 

Тварини поділені на 8 груп. 1-а група тварин отримувала налбуфін 

протягом 70 діб з наступним забором матеріалу дослідження (кінець 10 тижня 

експериментального опіоїдного впливу); 2-а група контрольна, яка протягом 70 

діб отримувала ін’єкції фізіологічного розчину внутрішньо м’язово в одному 

проміжку часу (10–11 година ранку); 3-я група (2 тижні введення налбуфіну з 



1st International Conference on Advanced Research in Science and Education                          Barcelona, Spain 

 
- 70 - 

 

подальшою його відміною на 4 тижні); 4-а група (2 тижнів введення налбуфіну з 

приєднанням на 4 тижні пентоксифіліну); 5-а група (2 тижні введення опіоїду з 

відміною та з подальшим 4 тижневим введенням пентоксифіліну); 6-а група (6 

тижнів введення налбуфіну з подальшою відміною на 4 тижні); 7-а група (6 

тижнів введення налбуфіну з приєднанням на 4 тижні пентоксифіліну); 8-а група 

(6 тижнів введення опіоїду з відміною та з подальшим 4 тижневим введенням 

пентоксифіліну). Корекція проводилась на ранніх та пізніх термінах де доза 

пентоксифіліну становила 2,857 мг/кг. Забір крові та проведення дослідження 

гематологічних показників крові (підрахунок кількості тромбоцитів, 

протромбіновий час, протромбіновий індекс, час рекальцифікації стабілізованої 

крові, загальний фібриноген, визначення гемоглобіну, гематокритна величина) 

проводили за загальноприйнятими методиками (Балуда та ін., 1980). 

На першому етапі статистичного аналізу всі отримані результати 

досліджень показників крові тварин проходили перевірку на нормальність із 

використанням критерію Шапіро-Уілка. За результатами обрахунку цього 

критерію, а також беручі до уваги малий об’єм вибірок та дискретний характер 

частини даних через особливості лабораторних методик, що було використано 

для отримання цих даних, для їхнього представлення було використано медіану 

та квартилі у форматі Ме [25 %; 75 %], де Ме – медіана (50-й процентіль), 25 % 

– перший квартиль (25-й процентиль), 75 % – третій квартиль (75-й процентиль) 

(Балуда та ін., 1980). У таблицях додатково зазначалися мінімальне та 

максимальне значення вибірки. Для графічного представлення було використано 

боксплоти (ящики з вусами), центральна лінія яких позначала медіану, межі 

ящика – квартилі, вуса – 1,5 діапазон від відповідного квартиля а точки – викиди 

(значення, що лежать поза 1,5 діапазоном) (Serdyuk et al., 2010). Також, для 

визначення достовірності різниці між групами було використано 

непараметричний критерій H. Краскела-Уолліса для трьох та більше незалежних 

груп із подальшим пост-хок аналізом із використанням тесту Дана (Dunn’s test). 

З метою кращої загальної інтерпретації отриманих даних та порівняння різних 
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показників крові тварин в динаміці експерименту було використано лінійні 

графіки десятичних логарифмів значення медіан показників. 

Для проведення статистичних обрахунків та створення графіків було 

використано програмне забезпечення R v 4.0.3 та RStudio v 1.2.5042 (Spitzer et 

al., 2014; R Core Team, 2020; Mark, P. J. van der Loo, & Edwin de Jonge, 2012). 

Для формування кінцевих таблиць та зберігання даних було використано 

електронні таблиці MSOffice Excel 2010. 

Результати. Ключовим для динаміки змін показників крові 

експериментальних тварин був 6 тиждень експерименту, оскільки більшість 

показників мали найбільшу динаміку до 6 тижня включно із подальшим сталим 

рівнем, що був більше (фібриноген та протромбіновий індекс) або менше 

(протромбіновий час, час рекальцифікації та гемоглобін крові) відповідних 

показників контрольної групи. Показник гематокриту крові експериментальних 

тварин рівномірно знижувався на всіх термінах дослідження до мінімального 

значення на 14 тижні, а кількість тромбоцитів рівномірно підвищувалась на всіх 

термінах до максимального значення на останньому терміні експерименту. Така 

динаміка по всіх показниках була підтверджена статистично. Більш системними 

на 6 тижні були зміни показників у підгрупі «відміна + пентоксифілін» – за 

значенням показники цієї підгрупи у більшості випадків були максимально 

наближеними до значень відповідних показників контрольної групи. 

Виключенням був тільки показник загального фібриногену крові – тут дещо 

меншим було значення у підгрупі «відміна». Для підгрупи «пентоксифілін + 

налбуфін» було характерним найбільша різниця показників у порівнянні із 

контрольною групою відносно до значень показників підгруп «відміна» та 

«відміна + пентоксифілін» за виключенням показників тромбоцитів та 

гематокриту крові – у цих показників значення підгрупи «пентоксифілін + 

налбуфін» було наближене до значення відповідних показників підгрупи 

«відміна + пентоксифілін». Коливання значення показників у підгрупі «відміна» 

не мало системного характеру. Слід відмітити, що у більшості випадків 
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коливання значень показників у підгрупах на 6 тижні не було доведено 

статистично, тому їх можна трактувати лише як тенденційні, але не доведені 

відповідними критеріями. Як і на шостому тижні дослідження, більш 

системними на 10 тижні були зміни показників у підгрупі «відміна + 

пентоксифілін» – за значенням показники цієї підгрупи у більшості випадках 

були максимально наближеними до значень відповідних показників контрольної 

групи. Виключенням були значення показника протромбінового індексу – в усіх 

підгрупах його значення коливалося на рівні значення загальної групи 10 тижня 

і було більше за значення контрольної групи. Решту показників на цьому терміні 

у підгрупах «відміна» та «пентоксифілін + налбуфін» не мали суттєвої різниці у 

порівнянні із загальною групою 10 тижня як за абсолютними значеннями, так і 

за результатами перевірки із використанням статистичних критеріїв. 

Підсумок. Більш позитивною була динаміка під час корекції на ранніх 

термінах в групі де після відміни опіоїдного анальгетика застосовували 

пентоксифілін. На пізніх термінах схожа динаміка спостерігалась у такій самій 

підгрупі але була значно нижчою. 
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Актуальність. В джерелах світової та вітчизняної наукової літератури час 

від часу висвітлюються питанні щодо проблем неконтрольованого вживання 

наркотичних середників. Дана проблема пов’язана не тільки з проявами 

негативного впливу на морфологічну організацію але і є серьойозним фактором, 

що при тривалому впливі призводить до інвалідизації та смерті. Незважаючи на 

значну кількість досліджень у даному напрямку і досі лишається невисвітленим 

питання щодо зміни морфометричних показників структурних компонентів 

міжхребцевого диску при хронічному впливі препаратів опіоїдної групи. Саме 

тому вивчення показників морфометричної характеристики структурних 

компонентів міжхребцевого диску при експериментальному опіоїдному впливі 

буде цікава як морфологам так і практичним травматологам. 

Мета: Вивчити морфометричні показники структурних компонентів 

міжхребцевого диску при експериментальному опіоїдному впливі в нормі на 

різних термінах експериментального опіоїдного впливу та при його відміні. 

Методи. Матеріалом дослідження слугували статево зрілі, безпородні 

щури – самці в кількості 61 – а тварина, масою 80–135 г, віком 4,5–7,5 місяців. 

Тваринам проводили ін’єкції препарату налбуфін внутрішньо м’язово, щоденно 

1 раз на добу в одному проміжку часу (10-11 година ранку) впродовж 42 діб. 

Початкова доза налбуфіну становила 8 мг/кг впродовж першого тижня, 15 мг/кг 

впродовж другого тижня, 20 мг/кг впродовж третього тижня, 25 мг/кг впродовж 

четвертого тижня, 30 мг/кг впродовж п’ятого тижня та 35 мг/кг впродовж 

шостого тижня. Тварини поділені на 3 групи. 1-а група тварин отримувала 

налбуфін протягом 42 діб в одному проміжку часу (10-11 годин ранку) з 

наступним забором матеріалу дослідження. 2-а група відміна, яка в проміжку з 

42 доби до кінця 56 доби перебувала без впливу опіоїдного анальгетика. 3-я група 

контрольна, яка протягом 56 діб отримувала ін’єкції фізіологічного розчину 

внутрішньо м’язово в одному проміжку часу (10-11 годин ранку) з подальшим 

забором матеріалу. Перед проведенням забору біопсійного матеріалу тварину 

присипляли дибутиловим ефіром. Як матеріал для морфометричного 
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дослідження використали міжхребцеві диски щурів на гістологічних зрізах. 

Гістологічні препарати готували за загальноприйнятою методикою (Ромейс, 

1953; Горальський та ін., 2015). 

Для проведення морфометричного дослідження обраних параметрів 

використовувались гістологічні препарати, забарвлені альциановим синім (для 

дослідження товщини волокон колагену передньої та задньої повздовжніх 

зв’язок), та за PAS-реакцією (для дослідження товщини драглистого ядра та його 

капсули). 

Дані методи забарвлення були обрані як такі, що найбільше контрастують 

об’єкти замірів. Для замірів товщини колагенових волокон знімки робились при 

збільшенні х100, для замірів товщини драглистого ядра та його капсули – при 

збільшенні х40. Заміри проводилися із використанням програмного 

забезпечення ImageJ ver. 1.51 (Abràmoff et al., 2004; Schneider et al., 2012; 

Schindelin, et al., 2012; Меркулов, 1969) із використанням інструменту «straight» 

для лінійних замірів. Перед проведенням морфометрії знімки калібрувалися – 

встановлювалось співвідношення пікселя до мікрометра. Для цього 

використовувалися знімки калібровочного слайду Meiji MA285, зроблені при 

відповідному збільшенні. Заміри товщини драглистого диску проводилися 

перпендикулярно до повздовжньої вісі диску із рівномірним кроком від 

вентральної до дорзальної частини таким чином, щоб із кожного знімку 

отримати 15-20 замірів. Заміри товщини капсули диску проводилися послідовно 

вздовж верхнього та нижнього зрізів капсули із загальною кількістю замірів 30-

50 на кожен знімок. Заміри товщини волокон передньої та задньої повздовжніх 

зв’язок проводилися трьома послідовними проходами від зовнішнього краю до 

диску – два проходи були вздовж поверхонь тіл верхнього та нижнього хребців, 

ще один по центру зв’язки. Результати замірів зберігалися у вигляді електронних 

таблиць. 

Результати. Таким чином, зміни товщини колагенових волокон передньої 

та задньої повздовжніх зв’язок протягом експерименту відбувалися 
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нерівномірно і мали різні тенденції. Так, товщина волокон задньої повздовжньої 

в більшості своїй коливалась в межах центральної тенденції контрольної групи 

із достовірним зниженням тільки на 2, 3 та 4 тижнях. Однак більш значущим, з 

точки зору патогенетичних змін, було різке зменшення кількості волокон із 

товщиною більше 25 мкм у тварин експериментальної групи вже на 2 тижні 

дослідження, а максимальні значення товщини на 5 та 6 тижнях становили всього 

31,41 мкм та 35,24 мкм відповідно при максимальному показнику контрольної 

групи у 81,48 мкм. Таку динаміку добре видно на графіку, що проявляється 

зменшенням розмаху всіх елементів «ящиків з вусами» (боксплотів). При цьому 

такі прояви дегенеративних змін не мали суттєвої динаміки у підгрупі після двох 

тижнів відміни, що може свідчити про декомпесацію та хронічний характер змін. 

У той же час, для колагенових волокон передньої повздовжньої зв’язки було 

характерно збільшення товщини вже на 2 тижні дослідження, що доведено 

статистично. І таке збільшення було характерним не лише для показників 

центральної тенденції, а і для верхнього квартиля – вже на 2 тижні спостерігалась 

велика кількість волокон більше 25 мкм за товщиною, а максимальні показники 

на 5 та 6 тижні експерименту становили 30,50 мкм та 56,92 мкм відповідно, при 

максимальному значення контрольної групи у 21,86 мкм. При цьому, як у 

випадку із волокнами задньої повздовжньої зв’язки, суттєвої динаміки після 2 

тижнів відміни не спостерігалось. Зміни товщини драглистого ядра були 

нерівномірними протягом дослідження. Крім того, слід підкреслити, що висока 

варіативність товщини від дорзальної до вентральної його частини, варіативність 

змін між дисками однієї тварини та між окремими тваринами, не дозволяють 

зробити повноцінні висновки стосовно динаміки центральної тенденції до 4 

тижня експерименту включно, із огляду на обмежений об’єм вибірки та 

неможливість компенсувати це кількістю замірів цього показника. Однак на 

останніх термінах спостерігається чітка закономірність в усіх отриманих зразках 

– наявність як ділянок із набряком та потовщенням, так і ділянок із різким 

стоншенням товщини до 40-60 мкм (мінімальний показник контрольної групи 
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232,50 мкм), при цьому знижуються і показники центральної тенденції. Такі 

зміни також добре видно на графіку і проявляються значним збільшенням всіх 

елементів «ящиків з вусами» (боксплотів). У групі відміни позитивним можна 

вважати лише зменшення ділянок із набряком ядра, що проявляється 

морфометрично зменшенням максимального значення, однак показники 

центральної тенденції залишаються значно меншими за контрольну групу, що 

також свідчить про переважання декомпенсаторних змін. 

Підсумок. Впродовж всього експерименту подібні тенденції 

спостерігалися і стосовно товщини капсули ядра – несистемні коливання 

центральних значень до 5 тижня включно із різкою декомпенсацією на 6 тижні, 

що проявилося різким зменшенням товщини. При цьому вже на 2 тижні 

спостерігались чисельні ділянки із набряком та потовщенням більше 100 мкм. 

Такі ділянки були відмічені і на 6 тижні, попри загальне зниження медіани та 

квартилей на цьому терміні. Значення товщини капсули ядра у підгрупі відміни 

не мали суттєвої динаміки і лишалися за всіма характеристиками наближеними 

до таких на 6 тижні. Хоча, можливо, це можна трактувати як стабілізацію змін 

на певному рівні без подальшої негативної динаміки. 
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