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УДК 535.37 

 

РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ В ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАНОКРИСТАЛІВ Ag2S 

(ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ТЕОРІЄЮ) 

 

А.М. Акопян 

 

Нанокристали (стара назва «кластер») вузькозонного напівпровідника Ag2S 

(ширина забороненої зони Eg = 0,9 еВ) сферичної форми можуть бути отримані 

при введенні у водний розчин желатину водних розчинів AgNO3 і Na2S певної 

концентрації [1]. Зміна концентрації AgNO3 і Na2S призводить до виникнення 

нанокристалів Ag2S різних розмірів. Зазначені нанокристали люмінесцирують при 

низькій температурі (Т=77К) у ближній інфрачервоній області спектра [1]. 

Збільшення розміру нанокристала супроводжується зміщенням його спектра 

люмінесценції в довгохвильову область спектра. Цей висновок додатково 

підтверджується зіставленням результатів електронно-мікроскопічних 

спостережень досліджених шарів желатини, які дозволяють встановити розподіл 

нанокристалів (кластерів) за розмірами, з результатами люмінесцентних 

вимірювань тих самих зразків.  

Світіння нанокристалів Ag2S збуджується світлом з широкого діапазону 

довжин хвиль. Як приклад, на рис.1 наведено спектр збудження смуги 

люмінесценції з λmax = 920 нм (Т = 77К). Цей спектр характеризується наявністю 

трьох широких максимумів (рис.1 крива 2). 

 
 Рис.1 Спектри люмінесценції (1) і збудження (2) світіння нанокристалів Ag2S, отриманих у 

водному розчині желатину. 

 

Для пояснення зазначених особливостей спектра збудження можуть бути 

використані теоретичні результати, отримані Брюсом [3,4] для розмірного 

квантування енергії електрона (Ee) і дірки (Eh) в сферичній потенційній ямі з 

нескінченно високими стінками. У цьому випадку залежність енергії кванта 

поглинання від радіуса (R) нанокристала описується формулою: 
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УДК 524.3-17 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАБОЛІЧНИХ СПЛАЙНІВ ДО АНАЛІЗУ 

ЗМІННОСТІ ЗІР 

 

K.Д. Андрич, I.Л. Aндронов 

 

Астрономи приділяють велику увагу визначенню змін періоду різних 

типів змінних зір, адже це дозволяє визначати фізичні характеристики 

об’єктів та вивчати їх еволюцію. Саме для цього завдання необхідно 

проводити апроксимації кривих блиску цих об’єктів. Різноманіття типів 

змінних зір та їх кривих блиску призводить до різноманіття функцій для їх 

апроксимації. Огляд попередніх методів наведено у [1]. 

У даній роботі ми розглядаємо особливості застосування параболічного 

сплайну з дефектом 1 при апроксимації невеликої частини кривої блиску 

поблизу екстремума. Цей метод є покращенням методу «асимптотичні 

параболи» [4]. Як і останній, він був створений для апроксимації 

асиметричних екстремумів, у тому числі, пульсуючих змінних чи 

затемнюваних подвійних систем з ефектом О’Конела. У попередніх методах 

використання сплайнів, границі інтервалів фіксовані. У запропонованому 

нами методі, інтервал поділено на 3 частиин, але границі під інтервалів 

визначаються нелінійною оптимізацією. Такий параболічний сплайн дозволяє 

використовувати ширші інтервали апроксимації без різкого збільшення 

похибки визначення параметрів. 

Метод було застосовано як для синтетичної кривої (косинусоїди) для 

визначення оптимальної ширини інтервалу апроксимації, так і для реальних 

спостережень. 

Параболічний сплайн також було порівняно з раніше розглянутими 

методами  методами [2, 3, 4], що застосовують до кривих блиску пульсуючих 

і затемнюваних змінних зір та до транзитів екзопланет в рамках міжнародних 

акцій "Міждовготна астрономія" [7], "Віртуальна обсерваторія" та 

"Астроінформатика"[8].  

Реалізація методу та його аналіз були проведені в рамках роботи над 

програмою MAVKA [9]. 
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УДК 781.62 

 

ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НИЗХІДНОЇ І ВИСХІДНОЇ 

ІНТОНАЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

І.В. Базарова 

 

Інтонація є важливим аспектом в будь-якій мові і англійська мова не є 

винятком.  

Інтонація – сукупність звукових мовних засобів, завдяки яким 

передають смисловий, емоційно-експресивний і модальний характери 

висловлення, комунікативні значення та ситуативну зумовленість, стилістичні 

забарвлення тексту, індивідуальність виражальних прийомів мовця. У складі 

інтонації – мелодика, інтенсивність, тривалість звучання, фразовий і логічний 

наголоси, ритм, тембр, паузи. Як акустичне явище інтонація є органічним 

комплексом характеристик звуків та їхніх змін у висловлюванні. Інтонація 

виражає: структурну цілісність висловлювання (речення), його завершеність 

чи незавершеність; комунікативний тип висловлювання та його різновиди – 

розповідь, питання, спонукання, вигук, пояснення, відповідь, прохання у 

формі запитання тощо; інформативну вагомість усього висловлювання у 

тексті або його складових – окремих слів чи словосполучень, виділення їх за 

ступенем важливості; характер емоційного забарвлення мовного тексту; 

експресивність мовлення (суб’єктивне ставлення мовця до змісту свого 

висловлювання або слухача); модально-вольові характеристики мовлення 

(невпевненість, сумнів, категоричність, вимогливість тощо). Простіше 

кажучи, інтонацію можна описати як «музика мови». Різні варіації голосу 

людини можуть впливати на те як ми говоримо і що ми говоримо. 

Розглянемо детальніше функції інтонації безпосередньо англійської 

мови: 

Оціночна / установча функція 

У багатьох мовах, але особливо в англійській мові, для слухача досить 

просто і очевидно ставлення мовця до викладених фактів: злість, нудьга, 

цікавість, здивування, співчуття, радість і так далі. 

Розглянемо приклад: в ресторані офіціант запитує: «How's the cake, 

madam?» - відповідь відвідувача: «mmMMMmmmm». В даному прикладі 

відповідь вимовляється з висхідною в середині інтонацією (Low-Rise) і 

інтонацією падіння в кінці (Low-Fall). Реакцією офіціанта буде посмішка, бо 

відвідувач, практично не використовуючи слів, а тільки за допомогою 

висхідної інтонації дав зрозуміти, що тістечко було дуже смачним.  Розберемо 

ще один приклад: Батьки дарують дочці подарунок на день народження, і 

вона каже: «Did you get that for me?» - питання вимовляється з висхідною 

інтонацією (Low-Rise) і наголосом на слові «me», висловлюючи здивування, 

радість і захват одночасно. 

Для вираження нудьги або байдужості можна використовувати без 

емоційний, «рівний» тон. Порівняємо приклади проголошення «Thank you»: 
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при отриманні рахунку за комунальні послуги – «Thank you» вимовляється 

висхідним тоном (Low-Rise). Таким чином, інтонація буде висловлювати 

лише формальну ввічливу подяку. Але якщо ж вимовити вираження «Thank 

you» з низхідним тоном (Low-Fall), то в такому випадку «Thank you» 

висловлює щиру подяку: «Will you close the window? It's cold. Thank you. » 

Досить часто такі емоції як подяку, радість можна висловити лише за 

допомогою інтонації і вигуків. 

Граматична функція 

В англійській мові існують деякі інтонаційні шаблони. Наприклад, 

якщо взяти спеціальні питання (wh-questions), то вони вимовляються з 

низхідною інтонацією (Low-Fall): «'What's your name?», «Where are you 

from?». У той час як загальні питання (general questions) будуть вимовлятися з 

висхідною інтонацією (Low-Rise): «Do you like apples? », «Have you been here 

before? ». 

Поліпшити інтонацію можна різними способами. Якщо уважно слухати 

носіїв мови в аудіо записах, можна звернути увагу як вони використовують 

інтонацію для самовираження. В якості корисних ресурсів можна 

використовувати https://www.youtube.com/, а також аудіо і відео трансляції 

BBC - ці ресурси пропонують широкий вибір тем. Іншим способом є аудіо 

запис голосу, наприклад можна зробити аудіо запис діалогу. Таким чином, 

прослухавши аудіо запис стане можливим оцінити інтонацію мовців: чи 

звучить вона природно, чи висловлює відношення або емоції, які 

передбачалися мовцем. Аудіо запис є зручним способом, так як можна 

перемотати, прослухати кілька разів. За допомогою аудіо записів зручно 

відстежувати поліпшення і прогрес інтонації, пробуючи перезаписувати 

кілька разів діалог або текст.  

Навіть не знаючи іноземну мову, завдяки інтонації, можна зрозуміти 

емоції мовця, в більшості випадків люди використовують інтонацію 

правильно. 
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УДК 347 

 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ 

 

С.І. Бердяга 

 

Життя людини визнається Конституцією України найвищою цінністю. 

Конституція України проголошує, що сім’я, дитинство, материнство і 

батьківство охороняються державою. Актуальність правового забезпечення 

сурогатного материнства обумовлена відсутністю достатнього нормативного 

регулювання здійснення процедури сурогатного материнства в Україні, та 

необхідністю вирішити проблеми, що виникають на практиці при реалізації 

програми сурогатного материнства. 

Щодо сутності сурогатного материнства, то нормами чинного 

законодавства України не визначено поняття та не передбачено розкриття 

сутності сурогатного материнства. У зв’язку з чим визначення та сутність 

сурогатного материнства розкрито з медичної точки зору. Щодо регулювання 

відносин сурогатного материнства нормами чинного законодавства України 

передусім слід зазначити, що сурогатне материнство цілком законне на території 

України. Так, правове регулювання відносин сурогатного материнства 

здійснюється положеннями Сімейного кодексу України, Наказу Міністерства 

юстиції України від 18 жовтня 2000 р. № 52/5 «Про затвердження Правил 

реєстрації актів громадянського стану в Україні», Наказу Міністерства охорони 

здоров’я України № 771 від 23 лютого 2008 р. «Про затвердження Інструкції про 

порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій». 

Сурогатне материнство передбачає перенесення ембріона, отриманого 

заплідненням яйцеклітини біологічної матері – дружини, спермою біологічного 

батька – чоловіка, та виношування дитини, яка є біологічно «чужою» для жінки. 

Питання сурогатного материнства в світовому співтоваристві вже довгі 

роки є невирішеним до кінця. Існує безліч суперечливих думок щодо такого 

способу народити малюка. Хтось бачить в цьому шанс, для когось це стає 

забороною, а хтось взагалі засуджує. На нашу думку, не можна засуджувати 

таких людей, адже кожна людина заслуговує на щастя, навіть якщо вона 

обмежена в цьому своїми фізіологічними можливостям ,саме на ці випадки і 

потрібне сурогатне материнство. 

У теорії цивільного права не склалося єдиної думки відносно сутності та 

правової природи договору про виношування дитини сурогатною матір’ю, не 

сформовано також єдиного понятійного апарату, щоб застосовувати в даних 

правовідносинах. Окремі автори зазначають, що договір (угода) про сурогатне 

материнство треба віднести до нікчемних правочинів, які порушують засади 

моралі та правопорядку. Інші дослідники розглядають даний договір як 

цивільно–правовий договір. Деякі автори, судячи з визначення цивільно–

правового договору, не розглядають договір сурогатного материнства як 

цивільно–правовий, та застосування цивільного законодавства про договори до 
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нього є неможливим. Хоча є й прибічники застосування норм цивільного права 

до відносин, що виникають за договором сурогатного материнства. 

Договір з сурогатного материнства є цивільно-правовим договором про 

надання специфічного виду послуг, адже згідно зі ст. 626 ЦК України договором 

є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав і обов’язків. 

У договорі з сурогатного материнства мають встановлюватися розміри 

штрафних санкцій, стягнення витрат з недобросовісної сторони, відшкодування 

моральної та матеріально шкоди повинні бути істотними, оскільки це 

дисциплінує сторони договору. 

Відповідальність сторін має чітко регламентуватися, особливо у випадках 

втрати дитини (як через викидень, так і через умисне переривання вагітності 

сурогатною матір’ю), можливі і випадки відмови від договору як генетичних 

батьків, так і сурогатної матері. У будь–якому разі слід вказати суму 

відшкодування для потерпілої сторони, умови і порядок його надання. 

Вивчаючи правові аспекти регулювання сурогатного материнства, слід 

зазначити, що найбільш прогресивною державою у цьому питанні є США 

Законодавство Сполучених Штатів Америки (далі – «США») щодо сурогатного 

материнства є досить цікавим для проведення юридичного аналізу, враховуючи 

особливості правової системи та адміністративно – територіального устрою 

США. У багатьох столицях штатів працюють агентства з застосування методу 

сурогатного материнства. Американське законодавство не має єдиної правової 

бази, яка б регулювала використання цього методу штучного запліднення. 

Кожний зі штатів Америки має самостійну законодавчу базу, проте яка не 

повинна суперечити федеральним законам.  

Американський правовий спосіб регулювання цього питання досить 

відрізняється від українського. У США не існує єдиної загальної законодавчої 

бази, яка б регулювала цей вид штучного запліднення. Питання сурогатного 

материнства закріплюється у законодавстві штатів, саме тому в одних штатах 

сурогатне материнство здійснюється на міжнародному рівні і носить 

комерційний характер, у інших дозволено лише некомерційне сурогатне 

материнство. 

У країнах ЄС застосування більшості допоміжних репродуктивних 

технологій досить обмежене. Зокрема, сурогатне материнство є забороненою чи 

значно обмеженою технологією практично в усіх країнах, за винятком Великої 

Британії, Фінляндії та Нідерландів. На загальноєвропейському рівні 19 

листопада 1996 року Комітет Міністрів Ради Європи прийняв Конвенцію про 

права людини та біомедицину. Конвенція є першим обов’язковим юридичним 

документом у сфері охорони здоров’я, який став на захист людини від можливих 

зловживань, пов’язаних з використанням нових біологічних і медичних методів і 

процедур. Існує ще кілька правових документів у даній сфері: Принципи 1989 

роки, Пояснювальна доповідь до Принципів 1989 роки, і Пояснювальна 

доповідь 1997 до Конвенції про права людини та біомедицину. Всі перераховані 

вище документи, за винятком Конвенції, мають рекомендаційний характер. 

У праві Європейського Союзу можна виділити кілька проблем, пов'язаних з 
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реалізацією програми сурогатного материнства: відсутність Регламенту або 

Директиви, які б регулювали правовідносини, пов'язані з сурогатним 

материнством; вимушена «тимчасова міграція» безплідних пар в країни, де 

розглянутий інститут дозволений на законодавчому рівні; визначення істинної 

матері дитини; виявлення менш захищеною сторони при реалізації програми 

сурогатного материнства, а також можливість доступу одностатевих пар до 

даного методу репродуктивних технологій. 

У Росії сурогатне материнство, як спосіб вирішення проблеми безпліддя 

подружніх пар, достатньо поширений. Норми, що регламентують 

правовідносини у сфері репродукції людини із залученням сурогатної матері, 

міститися не тільки в ст. 51–52 Сімейного Кодексу РФ, але і в інших 

нормативних актах, наприклад, у ст. 55 «Застосування допоміжних 

репродуктивних технологій» Закону РФ «Про основи охорони здоров’я 

громадян у Російській Федерації», в Наказі МОЗ РФ від 26.02.2003 «Про 

застосування допоміжних репродуктивних технологій в терапії чоловічого та 

жіночого безпліддя», в Законі РФ «Про акти цивільного стану» від 15.11.1997. 
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УДК 621.791.6 

 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО 

ЗВАРЮВАННЯ І ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ ПРИ 

ЗАСТОСУВАННІ ЕКЗОТЕРМІЧНИХ СУМІШЕЙ У СКЛАДІ 

ПОКРИТТІВ ЕЛЕКТРОДІВ І ФЛЮСІВ 

 

Е.П. Богомолов 

 

В області зварювальних технологій, промисловими масштабами налагоджено 

виробництво електродів, зварювального дроту і порошкових стрічок, які 

дозволяють проводити зварку металевих конструкцій у великих обсягах. У 

складі покриттів електродів і флюсів для збільшення якості та кількості 

наплавляємого металу використовуються дефіцитні сировинні матеріали, такі 

як марганець, кремній, титан, алюміній, вуглець, хром, нікель, молібден, 

слюда, целюлоза і ін. У всьому світі ведуться розробки енерго- 

матеріалозберегаючих технологій на основі доступних науково-технічних 

досліджень, які можуть привести до значної економії сировини і 

електроенергії. 

 Одним з таких процесів в області зварювальних матеріалів підвищеної 

продуктивності може бути застосування в покритті електродів і у флюсах ЕС 

(екзотермічної суміші), що забезпечує підвищення продуктивності РДЗ 

(ручного дугового зварювання) і електрошлакових процесів на основі 

використання ефекту екзотермічних реакцій при їх розплавленні. Завдання 

дослідження даного процесу було спрямована на: 

 розробку складу шлаку в покритті з екзотермічним наповненням, 

які забезпечують електропровідність в твердому стані, відповідність 

хімічного складу і відновленого металу переплавленому; 

 визначення якісного і кількісного складу ЕС, які забезпечать 

безпечне протікання екзотермічної реакції в складі покриття електродів і 

продуктивність РДЗ; 

 вивчення впливу ЕС в покритті на показники плавлення електродів і 

якість виходу розплавленого вихідного металу; 

 визначення якісного і кількісного складу ЕС в складі флюсів для 

електрошлакових процесів; 

 визначення можливості додаткового легування відновленого металу 

при використанні ЕС в складі покриття електродів для РДЗ і в складі флюсу. 

Наукова новизна отриманих результатів має низку цінних властивостей у 

порівнянні зі звичайним практичним виробництвом. 

1. Застосування ЕС, як енергозберігаючого джерела в електродних 

покриттях, дозволяє найбільш ефективно використовувати додаткове тепло 

(до 25% від теплоти, що витрачається на плавлення електрода) і відновлення 

металу (20  25 % від маси окалини в покритті електродів), що виділяється 
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при протіканні екзотермічної реакції. Це призводить до збільшення масової 

швидкості плавлення покриття електродів на 30  35 % і підвищенню 

продуктивності РДЗ в 1,3  1,7 рази. 

2. З використанням методу математичного моделювання знайдено склад 

флюсу з ЕС, який забезпечує додаткове легування і збільшення виходу 

придатного металу на 2  10 % за рахунок відновленого металу і усунення 

втрат витраченого електрода і отримання металу з відповідними хіміко-

механічними властивостями марочного складу. 

3. Експериментально підтверджені розроблені способи 

електрошлакових процесів з використанням електропровідних флюсів з ЕС, 

які в порівнянні з існуючими способами дозволяють знизити витрату 

працюючого флюсу на 20  30 %, і економити на розплавлення 1 кг флюсу 1,2 

 1,4 кВт  год. 

4. На підставі теоретичних розрахунків і експериментальних 

досліджень встановлена, визначальна роль додаткового тепла на відстані 1 мм 

на торці електрода, при протіканні екзотермічної реакції при утриманні в 

покритті електрода ЕС понад 30 % від його маси і нагріванні до температури 

1273 ±      20 К, яка забезпечить стабільність плавлення, протікання 

масообмінних металургійних реакцій, збільшення швидкості плавлення 

електрода до 26 % і підвищення коефіцієнта плавлення в 2 рази. 

Таким чином, застосування в складі покриття електрода і флюсу ЕС може 

знизити собівартість виробництва деяких марок зварювальних електродів і 

флюсу, а також істотно економити на застосуванні дефіцитних сировинних 

матеріалів. 
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УДК 159.9378.3:159.923.31:616.61:611.9 

 

ЧАСОВІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ 

І СОМАТОПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ ЛЮДИНИ 

 

С.М. Бондаревич  

 

Останнім часом у багатьох дослідженнях відзначається перетин цілого 

ряду окремих досліджень «феномена» людини - індивідуально-типологічні 

відмінності психіки суб'єкта як індивіда, особистості, його просторово-

часової структури, і, активна реалізація прикладних можливостей цілого ряду 

наук психологічних, психолого-соціологічних, медико-психологічних, 

біомедичних, технічних напрямків. 

Проблема загальної диференціації людських індивідів та їх 

відмінностей по психічним властивостям і соматичних порушень (хворобам), 

є надзвичайно актуальною проблемою для психологічного розуміння 

психосоматичної єдності людської особистості. 

Необхідність вирішення даного завдання диктується важливістю 

розробок потребами психології, медицини, охорони здоров'я, біомедичних, 

соціальних і біотехнічних наук. 

Будь-яке органічне порушення передбачає схильність даної системи до 

захворювання (спадковість, генетична схильність, інфекції і т.д.) або стан 

психіки (стрес). 

В результаті проведеного дослідження були проаналізовані об'єктивні 

показники змін та суб'єктивні параметри, отримані в процесі спостереження 

за досліджуваною групою осіб з урологічними захворюваннями. 

В результаті аналізу отриманих даних проведена диференціація та 

структуризація соматичних порушень згідно часових параметрів і 

індивідуально-типологічних особливостей суб'єктів з урахуванням їх 

параметрів екстраверсія-інтроверсія та нейротизм-стабільність, що дозволило 

виявити їх взаємозв'язки і взаємовідношення. 

Психологічне обстеження було направлено на визначення типу 

темпераменту з метою виділення рівноважного типу темпераменту, 

виявлення векторної спрямованості типу темпераменту суб'єкта по 

параметрам екстраверсія-інтроверсія та нейротизм-стабільність з 

урахуванням індивідуально-типологічних особливостей від центральної 

осьової точки згідно 2-х факторної моделі типів темпераменту Г. Айзенка. 

Так, «рівноважний» тип темпераменту схильний до захворювань нирок 

і сечостатевої системи на основі «locus minoris resistentiae» або «точки 

найменшого опору». (Б.І.Цуканов, 2002). 

Представлений аналіз результатів дослідження встановив у суб'єктів 

характерну наявність середніх величин за шкалою екстраверсія-інтроверсія, 

що дозволило констатувати наявність у них серединного або рівноважного 

типу темпераменту. Також виявлено, що потенційні інтроверти домінують 

над потенційними екстравертами серед досліджуваної групи осіб. 
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Аналіз показників за параметрами нейротизм-стабільність дозволив 

констатувати наявність серединного розташування, причому осіб з більш 

високими показниками нейротизму-стабільності серед обстежених нами 

суб'єктів, більше. 

Дослідження механізмів переживання часу в рамках психології 

дозволило виділити одну з фундаментальних констант психіки - власну 

(біологічну) одиницю часу (Б.І. Цуканов, 2000). 

В результаті вивчення часових параметрів визначено, що досліджувані 

часові параметри коливаються в певних межах і становлять в переважній 

більшості показники власної одиниці часу рівними від 0,86 сек до 0,94 сек. 

Власна одиниця часу індивіда є вродженою постійної жорсткої 

величиною і протягом життя не змінюється. Власна (біологічна) одиниця 

часу вимірює протягом власного часу в психіці індивіда. 

На її підставі побудована модель великого біологічного циклу «С», який 

відповідає віковій періодизації розвитку індивіда, а також, дозволяє 

прогнозувати періоди спаду або підйому, виникнення та розвиток соматичних 

захворювань. 

Як показав аналіз анамнестичних даних, початок хвороби або перші 

симптоми погіршення фізичного стану починають проявлятися в певному 

віці, з відхиленням в ± 2-4 місяці від дати народження. 

«Одиниця часу» - за своїм визначенням, це неподільна частина загального, 

яка характеризується як одиниця аналізу психіки, тобто структурна або 

функціональна частина, яка виступає в якості мінімальних, надалі не 

розкладені частин цілісної психіки, що зберігає основні властивості цього 

цілого. 

Отже, «фактор часу» - являє собою власний, особистісно значущий, 

суб'єктивний квант психосоматичних переживань суб'єкта. 

Трансформуючи поняття «власної одиниці часу» Б.І.Цуканова, згідно з 

результатами проведеного дослідження, було введено поняття - СПСК 

суб'єкта, термін трактується як власний, психосоматичний, особистісно 

значущий, суб'єктивний квант сприйняття часу суб'єктом. 

Тому, фактор часу був використаний як відправна точка, рушійна причина 

(сила), або опора для дії інструменту, яким є власний психосоматичний квант 

сприйняття часу суб'єкта (СПСК суб'єкта), який, дозволив розробити 

механізми прогнозування захворювань (модель захворювання, діагностичний 

тимчасовий алгоритм розвитку хвороби), а також, провести тонку 

спектральну структуризацію і диференціацію соматичного порушення. 

Структурний аналіз статистичних даних віку досліджуваних осіб і часу 

гострого прояву соматичного порушення, показав, що максимальний віковий 

період прояву порушень урологічного профілю припадає строго на певні, так 

звані, вузлові точки - точки біфуркації. 

Час між даними точками утворює С-період, С-періодичність для суб'єктів з 

рівноважним типом темпераменту відповідає - 7,65 року. Тривалість С-періоду 

безпосередньо залежить від власної (біологічної) одиниці часу або власного, 

психосоматичного, особистісно значущого, суб'єктивного кванта сприйняття 
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часу суб'єктом (СПСК суб'єкта). 

На основі проведеного дослідження нами була розроблена модель великого 

біологічного циклу «С», що відображає вікові періоди гострого прояви 

захворювань. Представлена модель дозволяє схематично відобразити тимчасові 

періоди розвитку змін при соматичному порушенні з урахуванням 

підсумовування малих часових проміжків - від СПСК суб'єкта до великого 

біологічного циклу і назад, тобто уявити, як відбувається формування розвитку 

хвороби в певних вузлових точках або точках фазової сингулярності. 

Також, в результаті дослідження був розроблений діагностичний алгоритм - С-

метрика захворювання, яка дозволяє визначити час імовірного гострого прояву 

соматичного порушення, розрахувати точки фазової сингулярності - тобто часу, 

коли найімовірніше виявиться те чи інше порушення, а також виявити характер, 

структуру, подальший розвиток у часі соматичного порушення. 

Критичні періоди або зони ризику гострого прояви соматичного 

порушення на основі вікової С-періодизації, згідно індивідуально-

типологічних особливостей суб'єктів з урахуванням тимчасових 

характеристик, фактора часу і одиниці часу, представлені таким чином: для 

екстравертовано спрямованих суб'єктів - це - 28,6 років (± 2-4 місяці від дати 

дня народження); 42,9 (± 2-4 міс.) років; 59,2 (± 2-4 міс.) років; для 

інтровертованно спрямованих індивідів - це -32,6 (± 2-4 міс.) років; 48,9 (± 2-

4 міс.) років; 63,2 (± 2-4 міс.) років. 

Таким чином, проведене дослідження, дозволило диференціювати, 

спектрально структурувати характер прояву соматичних порушень, 

відповідних певної індивідуально-типологічної спрямованості суб'єкта. І, 

отже, дозволяє виділити, локалізувати, диференціювати процес розвитку та 

прояву не тільки початку хвороби, але і як надалі буде протікати чи 

розвиватися якісно або кількісно психо-соматичний або сомато-психічний 

розлад; як буде реагувати суб'єкт в тій чи іншій ситуації; що також дозволяє 

проводити довготривале прогнозування захворювання. 
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УДК 338.512:656.022.9 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ 

ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ В ПОРТУ 

 

Г.А. Вєрсанова  

 

В даний час при аналізі фактичної собівартості продукції, що 

випускається, при виявленні резервів і економічного ефекту від її зниження 

використовується розрахунок за економічними факторами. Економічні 

фактори найбільш повно охоплюють всі елементи процесу виробництва – 

засоби, предмети праці і сама праця. Вони відбивають основні напрямки 

роботи колективів підприємств зі зниження собівартості: підвищення 

продуктивності праці, упровадження передової техніки і технології, кращого 

використання устаткування, здешевлення заготівлі і кращого використання 

предметів праці, скорочення  адміністративно-управлінських і інших 

накладних витрат, скорочення браку і ліквідація непродуктивних витрат і 

втрат. Економія, що обумовлює фактичне зниження собівартості, 

розраховується у наступному складі (типовому переліку) факторів: 

1. Підвищення технічного рівня виробництва. Це впровадження нової, 

прогресивної технології, механізація й автоматизація виробничих процесів; 

поліпшення використання і застосування нових видів сировини і матеріалів; 

зміна конструкції і технічних характеристик виробів; інші фактори, що 

підвищують технічний рівень виробництва. 

По даній групі аналізується вплив на собівартість науково-технічних 

досягнень і передового досвіду. З кожного заходу розраховується 

економічний ефект, що виражається в зниженні витрат на виробництво. 

Економія від здійснення заходів визначається порівнянням величини витрат 

на одиницю продукції до і після впровадження заходів і множенням 

отриманої різниці на обсяг виробництва в планованому році. 

Одночасно повинна враховуватися і економія з тих заходів, що 

здійснені в попередньому році. Її можна визначити як різницю між річною 

розрахунковою економією і її частиною, врахованою в планових розрахунках 

попереднього року. З заходів, що плануються протягом ряду років, економія 

обчислюється виходячи з обсягу роботи, виконуваної за допомогою нової 

техніки, тільки в звітному році, без обліку масштабів упровадження до 

початку цього року. 

Зниження собівартості може здійснитися при створенні 

автоматизованих систем управління, використанні ЕОМ, удосконалюванні і 

модернізації існуючої техніки і технології. Зменшуються витрати й у 

результаті комплексного використання сировини, застосування економічних 

замінників, повного використання відходів у виробництві. Великий резерв 

зниження собівартості є у вдосконалюванні продукції, зниженні її 

матеріалоємності і трудомісткості, зниженні ваги машин і устаткування, 

зменшенні габаритних розмірів та ін. 
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2. Удосконалювання організації виробництва і праці. Зниження 

собівартості може відбутися в результаті зміни в організації виробництва, 

формах і методах праці при розвитку спеціалізації виробництва; 

удосконалювання управління виробництвом і скорочення витрат на нього; 

поліпшення використання основних фондів; поліпшення матеріально-

технічного постачання; скорочення транспортних витрат; інших факторів, що 

підвищують рівень організації виробництва. 

При одночасному удосконалюванні техніки й організації виробництва 

необхідно установити економію за кожним фактором окремо і включити у 

відповідні групи. Якщо такий поділ зробити важко, то економія може бути 

розрахована виходячи з цільового характеру заходів або за групами факторів. 

Зниження поточних витрат відбувається в результаті удосконалювання 

обслуговування основного виробництва (наприклад, розвитку поточного 

виробництва, підвищення коефіцієнта змінності, упорядкування підсобно-

технологічних робіт, поліпшення інструментального господарства, 

удосконалювання організації контролю за якістю робіт і продукції). Значне 

зменшення витрат живої праці може відбутися при збільшенні норм і зон 

обслуговування, скороченні втрат робочого часу, зменшенні числа робітників, 

що не виконують норм виробітку. Цю економію можна підрахувати, якщо 

помножити кількість робітників, що вивільняються, на середню заробітну 

плату в попередньому році (з нарахуваннями на соціальне страхування і з 

урахуванням витрат на спецодяг, харчування тощо). Додаткова економія 

виникає при удосконалюванні структури управління підприємства в цілому. 

Вона виражається в скороченні витрат на управління й в економії заробітної 

плати і нарахувань на неї в зв'язку з вивільненням управлінського персоналу. 

Значні резерви закладені в зниженні витрат на підготовку й освоєння 

нових видів продукції і нових технологічних процесів, у зменшенні витрат 

пускового періоду по цехах, що вводяться знову в дію, і об'єктам.  

Собівартість продукції – один з найважливіших економічних показників 

діяльності промислових підприємств і об'єднань, що виражає в грошовій 

формі усі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією 

продукції. Собівартість показує, у що обходиться підприємству продукція, що 

випускається ним.  

Собівартість робіт, послуг порту – це виражені у грошовій формі 

поточні витрати, безпосередньо пов'язані з підготовкою та виконанням робіт і 

послуг. Витрати робіт, послуг порту характеризують витрати поточного 

періоду (року, кварталу, місяця) на ці цілі і включаються у собівартість того 

звітного періоду, в якому вони виникли, незалежно від дати сплати грошових 

коштів.  

В даний час при аналізі фактичної собівартості продукції, при 

виявленні резервів і економічного ефекту від її зниження використовується 

розрахунок за економічними факторами. Економічні фактори найбільш повно 

охоплюють всі елементи процесу виробництва – засоби, предмети праці і 

сама праця. Вони відбивають основні напрямки роботи колективів 

підприємств зі зниження собівартості: підвищення продуктивності праці, 
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упровадження передової техніки і технології, кращого використання 

устаткування, здешевлення заготівлі і кращого використання предметів праці, 

скорочення адміністративно-управлінських і інших накладних витрат, 

скорочення браку і ліквідація непродуктивних витрат і втрат. 

Виявлені в результаті аналізу фактори зниження собівартості і резерви 

необхідно підсумовувати в остаточних висновках, визначити сумарний вплив 

усіх факторів на зниження загальної величини витрат та витрат на одиницю 

продукції. 

Масштаби виявлення і використання резервів зниження собівартості 

продукції багато в чому залежать від того, як поставлені робота з вивчення і 

впровадження досвіду, що мається на інших підприємствах. 

 На підстав цього можна зробити висновок що собівартість продукції 

знаходиться у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Вона 

відбиває велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов 

виробництва і реалізації продукції. Істотний вплив на рівень витрат 

здійснюють техніко-економічні фактори виробництва. Цей вплив виявляється 

в залежності від змін у техніці, технології, організації виробництва, у 

структурі і якості продукції, від величини витрат на її виробництво. Аналіз 

витрат, як правило, проводиться систематично протягом року з метою 

виявлення внутрівиробничих резервів їхнього зниження. 
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УДК 378.14.014.13 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕРІ 

 

М.В. Вітюк 

 

Інформаційна ера - сучасний період в історії людства, що 

характеризується глобальним зростанням комп'ютеризованої індустрії, 

заснованої на трансфері інформації. Інформаційна ера зробила можливими 

швидкі глобальні комунікації та існування інформаційних мереж, що значним 

чином змінило форму сучасного суспільства, проникнувши в усі сфери 

соціуму, особливо захопивши процес спілкування та отримування нових 

знань. 

Інформаційна ера відкрила широкі можливості для індивідуумів вільно 

передавати і приймати інформацію, але породила нові проблеми, зокрема, в 

світовідчутті молодого покоління, яке з'явилося в цифровому світі на самому 

початку свого життя і знає навколишній світ тільки через інтернет, соціальні 

мережі, віртуальні контакти, рольові ігри в мережі і т.д. 

Соціологи відзначають, що діти цифрової ери - «цифрові аборигени» 

створять своє суспільство, в якому зміниться якщо не все, то багато чого: 

психологія, етичні норми, політичний устрій, творчий процес. Але «цифрові 

аборигени» не бачать різниці між віртуальним життям в мережі та життям 

поза мережею. Зрозуміти «цифровим аборигенам» різноманіття і глибину 

реального світу повинні допомогти представники старшого покоління - 

«цифрові іммігранти», вміло керуючи навчальним процесом. 

Навчання в цифрову еру, колективне за своєю природою, є аналогом 

мозкового штурму. Це оперативний метод вирішення проблеми на основі 

стимулювання творчої активності, при якому студентам пропонують 

висловлювати якомога більшу кількість варіантів рішення, на основі наявних 

у них апріорних знань, почерпнутих випадковим чином з інтернету. Таким 

чином, студент від ролі пасивного одержувача інформації стає активним 

співавтором, творцем і критиком в процесі навчання. Потім із загального 

числа висловлених ідей викладач відбирає найбільш вдалі, які можуть бути 

використані для досягнення поставленої мети даного лекційного або 

практичного заняття. І, як наслідок, навчальний процес, вміло керований 

викладачем стає в значній мірі персоніфікованим, пристосованим до інтересів 

і потреб студентів. 
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мереж (структур об'єкта).  

Ця гнучкість тензорів дозволяє при вивченні найрізноманітніших 

систем виділити одну, яка має найбільш просту структуру, і вивчати 

властивості і рівняння тільки цієї приватної системи. Будучи одного разу 

встановлені, вони дозволяють знаходити рівняння поведінки або 

характеристики будь-якої часткової системи рутинною підстановкою 
часткових констант.  
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УДК 512 972 

 

ТЕНЗОРНИЙ МЕТОД ГАБРІЕЛЯ КРОНА  

ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

 

М.В. Вітюк, В.М. Машін 

 

Габріель Крон застосував тензорний метод для проектування складних 

електромеханічних систем. У той час, коли вважалося, що всі машини 

настільки різні, що єдиної теорії немає, Крон запропонував досліджувати всі 

електричні машини з єдиної точки зору побудови діаграм, які показують 

величину і напрямок потоків енергії між різними частинами складної 

машини. 

Ключовою ідеєю Г.Крона є «організація» різноманітних мереж об'єкта 

відповідно до їх фундаментальних властивостей та очікуваним 

призначенням. Ця організація реалізується введенням «груп перетворень», 

які керують розгортанням аналізу та проектуванням системи. Подальший 

крок в удосконаленні організації - позначення одним символом не набору 

чисел, а фізичної величини, дійсно існуючої в природі. Векторний аналіз, 

який використовується з часів Максвелла, є прикладом організації цього типу. 

Оскільки один і той же фізичний об'єкт можна виміряти по відношенню до 

нескінченного числа систем відліку (координат) і кожен вимір дає набір 

чисел, то тепер один символ являє нескінченну кількість таких наборів чисел 

замість одного. Векторний аналіз, однак, є досить обмеженим типом 

організації, оскільки він представляє об'єкти, існуючі в тривимірному 

евклідовому просторі. Більш досконалий тип організації вимагає ввести 

узагальнені координати і використовувати нові типи просторів, що мають 

більше трьох вимірів та більш складну структуру, ніж евклидовий простір. Ці 

нові простори наповнені новими типами об'єктів, кожен з яких позначається 

одним символом. Ці простори та об'єкти, існуючі в них, породжуються 

«групою перетворень» так, що вводиться стільки просторів, скільки є 

відповідних їм «груп перетворень». Тензорний аналіз займається 

систематичним вивченням цих узагальнених просторів і об'єктів в них. 

Мовою тензорного аналізу можна отримати рівняння, подібні каркасу, які 

представляють поведінку та характеристики найрізноманітніших 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

УДК 656.615:336.144.2 

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

О.В. Воркунова, Ярова  

 

У ринкових умовах господарювання підприємство, як відкрита система, 

функціонує у складному зовнішньому середовищі, що характеризується 

нестабільністю та постійною динамікою. Таке середовище змушує 

керівництво швидко адаптуватися до нових умов, потребує знання законів 

розвитку та пошуку шляхів виживання в ринковій економіці, врахування 

чинників невизначеності та нестійкості економічного середовища. 

Фінансова безпека підприємства входить складовим елементом до 

системи економічної безпеки. З огляду на те, що інтерес до дослідження 

даної проблематики зростає з розвитком зовнішніх та внутрішніх 

економічних зв’язків держави, значна кількість праць присвячується розгляду 

проблем економічної та фінансової безпеки підприємств. 

Кризові явища економіки та малопередбачувані дестабілізаційні 

процеси, що мають місце останнім часом зумовлюють підвищення інтересу 

науковців до засобів та показників оцінки економічної та фінансової безпеки, 

структурних елементів та механізмів управління й забезпечення фінансової 

безпеки підприємств. Значна кількість праць присвячених цим питанням, що 

є в даний час в економічній науці розкриває різноманіття поглядів та не 

пов’язує процес забезпечення з механізмом управління фінансовою безпекою. 

Фінансова безпека підприємства - це стан захищеності фінансових 

інтересів підприємства від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх 

фінансових загроз, та найбільш ефективного використання його ресурсів, 

виражений у позитивних значеннях фінансових показників діяльності, що 

забезпечує його стабільний розвиток на короткотермінову та довготермінову 

перспективу. 

Тобто ключовим моментом виступає саме фінансовий бік діяльності 

підприємства: його фінансові інтереси, фінансові пріоритети, фінансові 

відносини, фінансова діяльність та фінансовий розвиток. Ми не можемо 

цілком погодитись з даною характеристикою. Звичайно, підприємство 

створене з метою тримання прибутку, але в процесі досягнення мети воно 

веде основну діяльність, з якою створене – операційну. А вже крім неї можуть 

мати місце інвестиційна та фінансова. 

Сама фінансова діяльність – це діяльність, яка приводить до змін 

розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. Прибуток, 

отриманий підприємством та накопичений в процесі основної його діяльності 

також є забезпеченням фінансової стабільності суб’єкта підприємництва, 

оскільки він збільшує розмір власного капіталу. Тому на наш погляд, 

розглядати фінансову безпеку тільки з боку фінансової діяльності дещо 

вузько. 
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Головна мета управління фінансовою безпекою - забезпечення 

найефективнішого функціонування, найпродуктивнішої використання 

фінансових ресурсів та нарощування наявного потенціалу та його 

стабільного розвитку. Головна та функціональні цілі зумовлюють 

формування необхідних структуроутворюючих елементів і загальної схеми 

організації фінансової безпеки. 

Управління фінансовою безпекою підприємства базується на вивченні 

відносин у сфері внутрішнього та зовнішнього середовища суб'єкта 

господарювання.  

В умовах невизначеності сьогодення, які постійно змінюються під 

впливом світової фінансово-економічної кризи підприємство необхідно 

розглядати як відкриту систему, що постійно взаємодіє з окремими 

елементами зовнішнього середовища: іншими підприємствами, банками, 

організаціями, що належать до соціально-політичних та економічних 

інституцій.  

Механізм управління забезпеченням фінансової безпеки суб'єктів 

господарювання потребує сукупності взаємозв'язаних дій, що утворюють 

системний підхід до забезпечення фінансової безпеки підприємств, зокрема: 

- управління на всіх стадіях виробництва, тобто управління цілями, 

завданнями відповідно до визначеної місії;  

- виявлення проблеми, усвідомлення потреби в її вирішенні; 

- діагностика, контроль, моніторинг та прийняття рішення щодо 

необхідності забезпечення фінансової безпеки суб'єкта господарювання. 

На підприємстві повинна бути організована система управління 

фінансовою безпекою, основним складовими якої є:  

- оцінка реальних і потенційних внутрішніх і зовнішніх небезпек 

та загроз;  

- визначення стану і рівня фінансової безпеки підприємства для 

характеристики характеру та ступеня розвитку негативних тенденцій та 

обґрунтування системи заходів забезпечення захисту інтересів підприємства 

та досягнення ним головних цілей діяльності. 

Механізм управління фінансовою безпекою підприємства являє собою 

сукупність основних елементів впливу на процес розробки й реалізації 

управлінських рішень по забезпеченню його захисту його фінансових 

інтересів від різних загроз. 

Механізм управління системою фінансової безпеки включає суб'єкти 

управління, об'єкт управління, методи, інструменти, ризики, загрози, 

фінансову роботу, єдиний механізм управління та взаємодії, єдину політику 

механізму управління забезпеченням фінансової безпеки підприємств. 

Механізм управління забезпеченням фінансової безпеки підприємств 

неможливий без ряду ризиків, а саме: підприємницький; операційний; 

інвестиційний; фінансовий; товарний. 
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УДК 613.2 

 

ЗМІСТ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ 

 

Н.П. Галактіонова 

 

Всі шкідливі речовини харчових продуктів принципово можна 

розділити на три групи [1]: 

1. Власні компоненти їжі – спочатку містяться в харчових продуктах. 

2. Харчові добавки – застосовуються для поліпшення органолептичних 

властивостей харчових продуктів [2]. 

3. Контаминанти (ксенобіотики) – чужорідні речовини, які 

потрапляють в харчові продукти із зовнішнього середовища 

Власні компоненти їжі: ціагенні глікозиди, гепатотропні отрути, 

фітотоксіни пептидної природи, ціклопептіди грибів, зелена картопля, 

зобогенна дія продуктів, морепродукти, м'ясо деяких птахів, неприродні БАР, 

біогенні аміни. 

Пріоритетні (головні) контаминанти: токсичні метали (Pb, Cd, Hg, 

As, сурма); радіоізотопи (Sr, Cs, I); пестициди; нітрати, нітрити, 

з'єднання, що містять нітрозо групи; ПАВ (поліциклічні ароматичні 

вуглеводні); полігалогени; стимулятори росту сільськогосподарських 

тварин (гормони, антибіотики); біологічні контаминанти (мікотоксини, 

бактеріальні токсини, віруси та ін.); фтористі з'єднання; селен; азбест. 

До контаминантів хімічної природи відносяться метали. Існує 12 

потенційно небезпечних для людини металів – мідь, кадмій, ртуть, олово, 

свинець, сурма, ванадій, хром, молібден, марганець, кобальт, нікель. 

За проявом шкідливої дії та його механізму метали ділять на: 

- Токсичні – ртуть, алюміній, кобальт, кадмій. 

- Імунотропні – ртуть, свинець, кадмій, олово, Sb. 

- Алергени – берилій, Сг + 6, нікель, кобальт, марганець. 

- Канцерогени – хром, миш'як, залізо, нікель. 

- Мутагени – селен, берилій, свинець, цезій, цинк, кадмій, кобальт. 

- Гонадотропні – цинк, мідь, залізо, йод, селен. 

Залишкові кількості пестицидів в харчових продуктах, кормах, грунті, 

повітрі, воді – діючий початок пестицидного препарату, його похідні 

(метаболіти, продукти розпаду або взаємодії з іншими хімічними 

речовинами), а також містяться в ньому хімічні домішки, що володіють 

біологічною активністю і що роблять шкідливий вплив на організм 
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Нітрити натрію широко використовуються в якості консерванту в 

харчовій промисловості при приготуванні ковбас, м'ясних консервів, тобто 

«Дорослих продуктів», і не використовуються у виробництві дитячого 

харчування.  

До біологічних контаминантів відносяться: бактеріальне забруднення 

продуктів, бактеріальні токсини (ботулотоксин, ентеротоксин стафілокока та 

ін.), віруси (наприклад, вірус гепатиту А), мікотоксини, гормони, 

антибіотики. 

Анаболічні гормони використовуються як добавки до корму худоби 

для збільшення м'язової маси. З м'ясом вони можуть потрапляти в організм 

людини. 

Тетрацикліни, пеніцилін та інші антибіотики можуть міститися в 

продуктах харчування, перш за все м'ясі та молоці. 

Безпека харчових продуктів за вмістом хімічних речовин і 

забруднювачів, ветеринарних препаратів і лікарських засобів, а також в 

мікробіологічному і радіаційному відношенні визначається їх відповідністю 

гігієнічним нормативам, встановленим державним технічним регламентом, і 

контролюється державними структурами на всіх рівнях. Так що придбання 

продуктів в магазинах та на національних ринках є своєрідною запорукою 

їхньої безпеки. 
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УДК 811.111:371.321.3 

 

ІНШОМОВНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

К.О. Гордієнко 

 

У процесі навчання іноземним мовам особливе місце відводиться 

вивченню фразеології, так як одним з основних критеріїв фразеологічності є 

критерій дослівної неперекладності фразеологізмів на інші мови, що 

пов’язано з тим, що фразеологізми є знаками вторинної освіти і є продуктом 

особливого виду вторинної номінації – непрямої, представленої 

різноманітною синтагматичною взаємодією слів-компонентів у процесах 

переосмислення та формування нового значення вихідного поєднання або 

окремого словa. 

Фразеологічні одиниці зустрічаються в пресі, у повсякденних розмовах, 

у діловому середовищі. Вони надають жвавості нашій мові, роблять її більш 

колоритною. Мета навчання іноземній мові в даний час визначається як 

оволодіння навичками і вміннями, необхідними для виконання різних видів 

мовленнєвої діяльності в умові міжкультурної комунікації. На наш погляд, 

одним із дуже ефективних способів досягнення цієї мети є активне введення 

в навчальні матеріали дуже суттєвого мовного пласту, що відображає 

національний менталітет, а саме – фразеологічних одиниць. 

Фразеологічна бідність мови студентів факультетів іноземних мов є 

великим недоліком і визнається багатьма викладачами-практиками. Ця 

прогалина особливо відчувається тому, що іноземні мови відрізняються 

фразеологічним багатством, в якому знайшла своє відображення істинно 

фольклорна творчість невідомих нам авторів з народу. 

В даний час основною метою викладання іноземних мов визнається 

формування   комунікативної компетенції як здатності вирішувати засобами 

іноземної мови актуальні для учнів і суспільства завдання спілкування з 

побутового, навчального, виробничого та культурного життя; вміння учня 

користуватися фактами мови і мови для реалізації мети спілкування. 

Вивчаючи фразеологізми, які використовуються в діловому середовищі, 

студент починає розуміти, що мають на увазі співробітники і клієнти 

американських чи британських фірм, коли вони вживають вирази, значення 

яких не можна зрозуміти з дослівного перекладу. 

У діловому спілкуванні американці, наприклад, використовують безліч 

фразеологізмів. Американська ділова мова буквально наскрізь пронизана 

фразеологізмами. Вивчаючи ідіоми та фразеологічні сполучення 

американців, студенти вчаться правильно розуміти їх ділову мову. 

Мова знаходиться в постійному розвитку, відображає нашу епоху. Щоб 

вивчити і використовувати ділові терміни і вирази сьогоднішнього дня, щоб 

краще засвоїти матеріал, треба виконати багато практичних вправ. Це 

вимагає великої роботи на заняттях і майстерності з боку викладача. 
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Студенти факультетів іноземних мов рідко використовують 

фразеологізми в мові. Найчастіше вони не можуть перекласти фразеологічні 

одиниці без словника. Такі слабкі знання є великим недоліком підготовки 

фахівців. В англійській мові існує безліч фразеологічних одиниць, які не 

мають синонімів (to fall in love with smb., Indians summer) та їх незнання 

змушує студентів вдаватися до довгих пояснень, що ж вони хотіли цим 

сказати. 

Знання іноземної фразеології дозволяє уникнути дослівного перекладу з      

однієї мови на іншу. 

Знайомлячись з іноземною мовою, людина одночасно проникає в нову 

національну культуру. І добре знання мови неможливе без знання її 

фразеологізмів. 
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УДК 517.95 

 

ПРО ЛІНІЙНЕ РІВНЯННЯ В ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ 

 

Ю.О. Григор'єв 

 

В даній роботі розглянуто лінійне неоднорідне диференціальне 

рівняння  в частинних похідних наступного виду: 

          , , , , ,
u u

a x y b x y x y u x y g x y
x y


 

  
 

  (1) 

із заданими функціями  ,a x y ,   ,b x y ,  ,x y  та шуканою функцією 

 ,x y , що визначені в деякій області простору 
2R . 

Це рівняння є окремим випадком так званого квазілінійного рівняння. 

Теорія квазілінійних рівнянь давно розроблена і має непростий вигляд. В 

курсах з вищої математики ця теорія не представлена. Ю.І. Черський 

сформулював просте правило розв'язання рівняння (1) та запропонував 

включити відповідний розділ до курсу з вищої математики. 

1. Розв'язати звичайне диференціальне рівняння  

                                                      
 

 

,

,

b x ydy

dx a x y
                                                      

(2) 

та записати його загальний розв'язок та загальний інтеграл: 

                                            ,y y x C  ↔  ,x y C  .                                     

(3) 

2. Обчислити невизначений інтеграл 

                                      
  
  

, ,
,C

, ,

x y x C
x dx

a x y x C


   .                                 

(4) 

3. Обчислити невизначений інтеграл 

                                       
  

,
, ,

,C
, ,

x C
g x y x C

R x e dx
a x y x C


  .                           

(5) 

4. Записати загальний розв'язок рівняння (1): 

                            , ,
, , , ,

x x y
u x y e x y R x x y

 
     ,          

(6) 

де     – довільна функція. 

 

Доведення правила розв'язку. 
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Складемо характеристичні рівняння  

       , , , ,

dx dy du

a x y b x y g x y x y u
 


 

та розв'яжемо їх. Перше з рівнянь зводиться до рівняння (2), його загальний 

розв'язок та загальний інтеграл записані у вигляді (3). 

Тепер розв'яжемо друге рівняння 

        , , , , , ,

dx du

a x y x C g x y x C x y x C u



. 

Його можна подати у вигляді звичайного лінійного неоднорідного 

диференціального рівняння першого порядку: 

                               
  
  

  
  

, , , ,

, , , ,

x y x C g x y x Cdu
u

dx a x y x C a x y x C


  .                               

(7) 

Обчислимо невизначений інтеграл (4) та помножимо обидві частини 

рівняння (7) на інтегрувальний множник 
 ,x C

e


.  Тоді рівняння (7) буде мати 

вигляд 

       
  

, ,
, ,

, ,

x C x C
g x y x C

e u e
x a x y x C

 



. 

Враховуючи позначення (5), отримаємо 
     ,

,
x C

e u R x C C


  , 

або 
       ,

, , ,
x C

e u R x x y x y


    . 

Звідси випливає формула (6). Правило доведено. 
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УДК 504.4 

 

ЗМІНИ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ВОДИ Р, КУЧУРГАН ТА 

КУЧУРГАНСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЗА БАГАТОРІЧНИЙ ПЕРІОД 

 

М.Є. Даус, Ю.В. Даус 

 

Річка Кучурган та Кучурганське водосховище знаходяться на кордоні 

невизнаного Придністров’я (Молдова) і Одеської області (Україна). Річка 

належить до басейну р. Дністер. Живлення переважно снігове, участь 

дощового і ґрунтового стоку невелика. Норма стоку річки складає 26,4 

млн.м3, стік маловодних років забезпеченістю 75 % і 95 % - відповідно 11,1 

млн.м3 та 3,17 млн.м3. Умови, що визначають формування поверхневого 

стоку річки, є в цілому, несприятливі [1]. Власний стік річки зарегульований. 

В гирловій частині русла р. Кучурган у 1964 році було побудовано 

Молдавську ДРЕС, в нижній частині водойми – плотину з комплексом 

гідротехнічних споруд та регулюючим шлюзом та створено водосховище для 

охолодження агрегатів. Води водосховища поповнюються водами р. 

Кучурган, а також водами Дністра через його рукав – р. Турунчук через 

шлюз. 

Дослідження р. Кучурган та Кучурганського водосховища проводяться 

вченими України та Молдови. За матеріалами географічної енциклопедії 

України вода річки Кучурган характеризується як мінералізована, мутна, з 

болотным присмаком, придатна лише для господарсько-побутових потреб 

[2]. Починаючи із 80-х років Кучурганська водойма почала працювати як 

охолоджувач МДРЕС, температура її вод зросла на 4-6 ˚С у різних частинах 

водойми, що призвело до збільшення випаровування з водної поверхні і, 

через це, - інтенсифікації процесів мінералізації. У 1981-1985 рр. 

мінералізація води на нижній і середній ділянках водойми і склала 1,0 г/дм3 і 

1,06 г/дм3 відповідно [3]. Колективом науковців Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова [4] були визначені середні значення 

мінералізації за літній період 2006-2018 років, які склали від 1,61 г/дм3 у 

пониззі до 2,35 г/дм3 у верхів’ях. 

Метою роботи був опис змін мінералізації вод річки Кучурган та 

Кучурганського водосховища. Для дослідження були використані дані 

спостережень Державного агенства водних ресурсів України (сектор в 

Одеській області) на постах р. Кучурган – с. Степанівка, Кучурганське 

водосховище – с. Кучургани, Кучурганське водосховище – с. Градениці за 

2003-2018 роки. 

Середньорічні значення мінералізації на посту р. Кучурган – с. 

Степанівка коливалися від 1,60 г/дм3 у 2013 р. до 3,49 г/дм3 у 2018 р., у пункті 

Кучурганське водосховище – с. Кучургани зміни склали від 1,23 г/дм3 у 2011 

р. до 3,14 г/дм3 у 2018 р. та 3,27 г/дм3 у 2013 р., у пункті Кучурганське 

водосховище – с. Градениці – від 1, 07 г/дм3 у 2011 р. до 2,42 у 2015 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
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Також спостерігається збільшення мінералізації взимку на всіх постах 

та зменшенні навесні (рис. 1) за рахунок припливу талих і дощових вод та 

«продувки» водосховища водами Дністра. 

 
Рисунок 1 – Середні багаторічні значення мінералізації за кварталами 

за 2003-2018 роки на постах річки Кучурган та Кучурганського водосховища 

 

За мінералізацією води річки Кучурган і водосховища на всіх постах 

мають значення більше 1,00 г/дм3, тобто є мінералізованими, а в деякі роки 

(більше 3,00 г/дм3) – слабосолоними за класифікацією Комісії ЮНЕСКО з 

використання солоних вод [5]. 
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УДК 342.7 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 

В СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ 

 

О.В. Димова 

 

Якщо звернутися до попиту європейських держав, вибір моделі 

соціальної справедливості можна звести до наступних варіантів: ліберальне, 

консервативне чи соціал-демократичне уявлення про соціальну 

справедливість. Це зовсім не означає, що моделі цілком закінчені й не має 

місця для привнесення власних особистісних рис у політичну практику, 

навпаки, ці ідеологічні моделі – певний конструкт, що не відміняє можливість 

унікальної шведської чи української дійсності. 

Необхідність вибору Україною однієї з цих моделей соціальної 

справедливості – робота політичної еліти держави, функція якої у тому числі 

й у агрегуванні сумарної спрямованості нації, її очікувань, її підсвідомих 

стереотипів, які неможливо перекреслити за одну мить чи двома законами. 

Відомий ідеолог неолібералізму – Ф. Гаєк стверджував, що 

справедливість не може бути для суспільства раціональною метою тому, що 

соціальний розвиток – це обов’язково стихійність, наслідки якої неможливо 

спрогнозувати, вони визначаються лише постфактум. Тому мова може йти 

тільки про ринкову модель – систему поступово визначених у ринкових 

відношеннях «правил гри», які мають на меті реалізацію конкретних 

поточних потреб. Бажання встановити соціальну справедливість він вважав 

безглуздим, бо існує тільки справжня система «правильної моделі» соціуму – 

«морально нейтральний» ринковий розподіл, у якому система винагороди 

відповідна об’єму особистого вкладу у суспільний продукт.  

Цікаво, що сучасні дослідження французького економіста Томаса 

Пікетті  приводять до протилежних висновків. Його дослідження статистики 

про зростання концентрації багатства в Європі та США з ХVIII ст. до 

сучасності, призвело до висновків наявності сьогодні не активної та творчої 

економічної меншості, а присутності «потомственого капіталізму», коли 

«багатство все більш концентрується в одних руках і в основному 

передається у спадок, а не отримується працею чи заслугами. Надвисокі 

прибутки – це, як правило, прибутки від власності (рентні доходи, дивіденди, 

монопольний прибуток, банкові відсотки, біржові спекуляції та ін.). У цьому 

випадку доречно говорити про «незароблені» (unearned) доходи, джерелом 

яких є невиробничий капітал, який привласнює те, що відноситься до 

«загальних благ» (природні ресурси, наукові знання, плоди технічного 

прогресу і т.ін.»  

Вибір певної форми економічних відносин безпосередньо корелює з 

тим уявленням про соціальну справедливість, що панує у суспільстві. Англія, 

якщо й нелегко, але, все ж таки, без революційних подій пішла саме таким 
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шляхом, підсвідомо приймаючи класову стратифікацію як «цілком 

природню» ситуацію, а наявність верхньої палати парламенту, де керують 

державою спадкові аристократи, як звичний та ефективний інструментарій 

управління нацією.  

Соціал-демократична модель соціальної справедливості спирається на 

уявлення соціальної справедливості як певну діяльність, що спрямована на 

удосконалення умов, образу життя та якості життя людини, надання 

громадянам необхідної соціальної підтримки, регулювання процесів 

соціальної диференціації суспільства. Держава враховує діяльність 

різноманітних соціальних інститутів, але домінуюча та коригуюча роль за 

нею таким чином, щоб своєю соціальною політикою інтегрувати цілі різних 

суб’єктів. 

Якщо попередні дві моделі значною мірою керуються принципом 

комутативної справедливості (формальна рівність можливостей), то соціальна 

політика в цьому випадку зосереджена навколо принципу «розподільної 

справедливості», яка не може бути реалізована без втручання зовнішньої 

сили. Держава реалізує цей принцип шляхом насильницького перерозподілу. 

Суспільний перерозподіл блага як основа держави «правильної» моделі 

розвитку розглянуто Дж.Роулзом у праці «Теорія справедливості» у 1971 р. 

Соціал-демократична модель соціальної справедливості буде 

оптимальної для реалізації нового, «правильного» політичного курсу 

України. Для цього необхідно встановити нормальні кредитні потоки за-для 

фінансування малого бізнесу, стимулювання фінансової системи за-для 

підняття реальної економіки, спрямувати збереження на кредитування 

інновацій, інвестицій, торгівлі й споживання. До цього, значно посилити 

діяльність контрольно-ревізійних державних установ в рамках режиму 

фінансового регулювання, в тому числі транскордонної діяльності. 
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УДК 533.9 

 

ФОТОЕЛЕКТРОННА ЕМІСІЯ ЧАСТИНКАМИ КОНДЕНСОВАНОЇ 

ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ В ПОЛІ ЖОРСТКИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ 

 

Д.М. Дойков, Н.В. Савчук 

 

Виявлено внесок фотоелектронній емісії в термодинамічний стан 

низькотемпературної розрідженій плазми (НТП) з конденсованої дисперсної 

фазою (КДФ), яка відбувається в результаті наявності поля жорстких 

електромагнітних випромінювань. Проаналізовано дистанційні вимірювання 

впливу таких випромінювань на створення і еволюцію КДФ. 

Вступ. Радіоактивний розпад в розрідженій НТП з КДФ є джерелом 

енергії, що створює не теплове поле випромінювань і, як наслідок, емісійні 

спектри. Експерименти з такими середовищами показали наявність значної 

частки квантів, утворених каскадних переходів на К-вакансії атомів. В 

результаті таких переходів одночасно спостерігається скидання з атомів Оже-

електронів в навколишнє середовище. Як наслідок маємо функцію розподілу 

електронів по енергіях з двома максимумами. Це низькоенергетичний 

максвелловский і високо-енергетичний – Оже-максимум. Сама наявність 

Оже-максимуму в f(E) дозволяє проводити кількісний аналіз тільки по факту 

наявності емісійних ліній. В результаті маємо можливість дистанційного 

спектроскопічного аналізу термодинамічного стану газової фракції 

середовища, вивчення якої традиційними оптичними методами раніше було 

ускладнене. У цій статті нами запропонований метод, що дозволяє вивчати 

фізичний стан КДФ за допомогою обліку комбінованого впливу на частинки 

КДФ з боку оточуючих електронів і випромінювань і назад  частинок КДФ 

на навколишнє середовище  НТП. Також  розглядається процес утворення 

КДФ і електронна емісія з поверхні КДФ в НТП в наближенні, достатньому 

для роботи зі спектрами жорстких випромінювань. Газ розширюється в 

адіабатичному режимі в розрядження середовище після різкого виділення 

енергії і містить радіоактивний протон-надлишковий ізотоп. 

Термодинамічні особливості створення КДФ. Процеси різкого 

(вибухового) виділення енергії можуть супроводжуватися розширенням газу 

в вакуум або у середу з помітно меншою щільністю. Залежно від масштабу 

явища та граничних параметрів завдання формування КДФ відбувається на 

відносно коротких інтервалах, коли ступінь пересичення відповідного 

мономера достатня для старту процесів нуклеації і подальшого зростання 

КДФ. Зростання розмірів КДФ в розглянутих середовищах обмежений 

зменшенням потоків мономера і впливом зовнішніх чинників, обумовлених 

радіоактивним розпадом, зокрема. Застосовність наближення Сєдова був 

добре описаний в книзі Зельдовича і Райзера, і використано на широкому 

діапазоні явищ в атмосфері Землі, навколоземному космічному просторі і в 

астрофізичних об'єктах. Завдяки чому зміна основних термодинамічних 
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параметрів описується досить простими співвідношеннями. Причому крок 

зміни стану, у рази адіабатичного руху в умовний вакуум, ми зіставляємо з 

характерними релаксаційним процесами, що приводять до утворення КДФ. 

Без прийняття інших припущень, крім сферичності вибуху і адіабатичного 

характеру розширення позначивши щільність  (Mr, t0) і середню 

термодинамічну температуру газу  T(Mr, t0) в залежності від масової змінну 

 Mr, зазвичай дорівнює початковій масі речовини і кроку за часом t0  таким 

співвідношенням 
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Слідуючи рішенням системи рівнянь (1) отримуємо монотонне 

зменшення величин (Mr, t0) і T(Mr, t0). Вибір кроку інтегрування  t0 для 

більшості завдань пов'язаний з необхідністю правильного обліку кінетики 

створення КДФ. У більшості вивчених авторами завдань вибухового 

розширення газу в вакуум період ефективного створення КДФ набагато 

менше ніж характерний час повного процесу розльоту. Тому час 

спрацьовування фізичних приладів повинно бути багато меншим основних 

релаксаційних процесів під час утворення КДФ. Оскільки процес активної 

конденсації проходить практично миттєво, НТП з КДФ можна як систему, в 

якій розподіл часток за розмірами  n(r) виникло миттєво. У разі присутності 

поля жорстких випромінювань процеси утворення КДФ можуть 

реалізовуватися при інших, менш сприятливих для цього умов. 

Фотоемісія твердих частинок КДФ в поле жорстких 

випромінювань. Основні макроскопічні властивості частинок, поміщених в 

поле жорстких випромінювань, включають в себе їх повний заряд. Його 

значення балансом двох потоків: потоку емітованих електронів Jph і 

потрапляють на їх поверхню (аккрецируют) Jac: 
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Формування КДФ в НТП в поле жорстких випромінювань. 

Розділимо вирішаєму задачу на кілька етапів. На першому розглядається 

створення ядер конденсації. На відміну від багатьох процесів, що проходять 

при нормальних умовах, в нашому випадку процес нуклеації починається з 

створення і наростання розмірів умовних. Основними складовими таких 

умовних мономерів є двоатомних молекули з вмістом вуглецю (карбіди) і 

кремнію (силікати). В силу підвищеного інтересу до присутності цих 

частинок в атмосфері Землі, інших планет і навіть міжзоряному середовищі, 

навколишнього молоді оболонки наднових зірок з КДФ, їх термодинамічні і 
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радіаційні властивості вивчалися докладно. А початком конденсації завжди 

вважалося поява інфрачервоних надлишків, що формуються КДФ. Кінець 

конденсації приймався в момент помітного зменшення концентрації 

мономерів з системи рівнянь (1). Почнемо розгляд з теорії рівноважної 

конденсації, а саме рівноважної швидкості нуклеації j-й частки )(tJ s
j  

в 

одиницю в одиниці об'єму. 
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де Sj  ймовірність налипання k-го кластера на частку (для початку Sj=1); 

j  обсяг конденсованого мономера; i  його поверхнева енергія; Пj - 

функція, від парціального тиску газу Пj=1; j  енергетичний бар'єр 

нуклеації, обчислений за формулою:
d
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a . Міра пересичення  Sj для хімічних реакцій конденсації 

задається співвідношенням: 
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, де Pij  парціальний тиск газу vij знак, що означає «+» 

для реактантів, «» для їх продуктів. 

Результати розрахунків і їх тестування. Кінцевою метою спільних 

розрахунків за формулами (1) і (2) є функція розподілу частинок за 

розмірами N(r) карбонатних і силікатних частинок, яка б давала реєстровані 

емісійні спектри. З великого числа можливих каналів формування частинок 

КДФ в НТП у формулі (2) «виживають» лише ті, для яких мономери мають 

високі значення потенціалів дисоціації і малі - іонізації. В результаті, в 

навколоземному просторі маємо суміш саме силікатних і карбонатних часток 

з функцією розподілу за розмірами 5,3

0
)(  rNrN в інтервалі розмірів 

0,1мкм r 0,001мкм. Залучення теорії нерівноважної нуклеації не дало 

істотних відмінностей в обумовлених функціях розподілу N(r). Тому 

розглянемо можливий вплив жорстких випромінювань на термодинамічні 

величини, що входять в рівняння (2) які чутливі до них. До таких величинам 

насамперед віднесемо  

Sj , j ,i  і 
0

j
G . У період конденсації КДФ середня температура газу під час 

його адіабатичного розширення в вакуум досягає досить низьких значень, і в 

разі відсутності заряду у частинки можна покласти Sj=1. Дійсно, при 

температурах частинок Td<<200K потенційна енергія міжмолекулярної 

взаємодії мономера з поверхнею частинки помітно вище його кінетичної 

енергії. Однак дане співвідношення змінюється в разі наявності заряду у 

мономера (двоатомних молекули) і впливу на затравочну частку жорсткого 

випромінювання. Для цього запишемо рівняння зростання розміру частки: 



 43 

)(
2

1

2
1

1

tC
m

kT

dt

dr
j

j

jSj

j

















     (5) 

де С1j(t)  поточна концентрація мономерів даного сорту. Очевидно, що в 

цьому випадку наявність заряду у частинки зменшує Sj і уповільнює 

швидкість росту частинок.  
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УДК 621.039 

 

МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСІВ В СУДНОВИХ МАШИНАХ, ЯКІ ШВИДКО 

ЗМІНЮЮТЬСЯ У ЧАСІ, З ПОСЛІДУЮЧИМ АНАЛІЗОМ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

С.М. Дранчук  

 

В ряді наукових та технічних досліджень потребується провести аналіз 

процесів, які протікають в об’єкті дослідження та швидко  і динамічно 

змінюються у часі. Такими процесами можуть бути раптове зштовхування 

об’єкту з нерухомою перешкодою, аналіз динаміки процесів, які протікають в 

корпусі судна, гребних валах та гвинтах при важких умовах плавання (шторм, 

зіткнення з льодом та ін.). Аналіз подібного моніторингу процесу  дозволяє 

покращити параметри двигуна.  

Проведення такого моніторингу потребує значної кількості датчиків 

(тензометричних, магнітопружних чи індуктивних). В основному такі 

датчики мають аналоговий вихід у вигляді зміни напруги чи струму. Це 

викликає певні складності, оскільки вихідний аналоговий сигнал має дуже 

малу амплітуду (від десятків мікровольт до десятків мілівольт).  

Найпростішим засобом є встановлення вимірювального датчика 

поблизу об’єкту регулювання, а вимірювального пристрою на значній 

відстані від датчика. Причому перетворення аналогового вихідного сигналу з 

датчика в цифрову форму проводиться у самому вимірювальному пристрої.  

В наступний час така система широко використовується у системах 

автоматики суден та портовому обладнанні,  але методи боротьби з названими 

недоліками постійно удосконалюються. 

Проведення моніторингу процесів,  які швидко та динамічно 

змінюються у часі, виникає необхідність розподілу процесів моніторингу 

параметрів об’єкту дослідження та аналізу динаміки протікання процесу у 

часі. Процес моніторингу у такому випадку повинен проходити дуже швидко 

з мінімально можливим інтервалом опитування у часі, тоді як аналіз 

динаміки протікання процесу у часі може бути виконаний після закінчення 

випробувань і необмежений часом.  

При використанні датчиків з частотними виходами такий моніторинг 

потребує вимірювання частоти вихідного датчика за дуже короткий час та зі 

значною точністю. Найбільш приємним методом у цьому випадку є 

синхронний метод з вимірюванням різниці тривалості інтервалів 

вимірювання та опитування. 

 

 

 

 

 



 45 

УДК 515.2 

 

 МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ СКЛАДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ 

 

Л.Г. Дюкре 

 

Процес побудови проекцій поверхонь складної конфігурації 

традиційним методом потребує значних затрат часу проектувальника.  

 Використання  універсальної системи автоматизованого проектування 

AutoCAD, що поєднує у собі функції двовимірного креслення й тривимірного 

моделювання, дозволяє істотно зменшити трудомісткість поставлених задач, 

прискорити щоденну роботу зі створення креслень і підвищити швидкість і 

точність їхнього виконання. Середовище концептуального проектування 

забезпечує легке й інтуїтивне створення і редагування твердих тіл і 

поверхонь, дозволяє легко й швидко створювати на основі моделі розрізи та 

проекції, ефективно формувати комплекти креслень і керувати ними. Наявні  

засоби візуалізації, такі як анімація й реалістичне тонування, допомагають 

виявити будь-які вади на ранніх етапах проектування.  

При конструюванні деталей виробів чи інженерних конструкцій 

складної форми виникають задачі моделювання кривих поверхонь, побудови 

перерізів, ліній перетину поверхонь і необхідність у побудові простих тіл, що 

утворюють ці складні форми. В більшості випадків для створення тіл 

використовуються області. З тіл і областей можна створювати більш складні 

об’єкти застосовуючи геометричні операції об'єднання, віднімання, перетину.  

Об'єкти, такі як 3D тіла і поверхні можна перетворити в мережі – для 

можливості моделювання мілких подробиць. Оскільки грані мережі є 

плоскими, представлення криволінійних поверхонь проводиться шляхом їх 

апроксимації. Для створення таких моделей використовують окремі команди і 

прийоми. Ребра об’єктів - мереж можливо загострювати, згинати, 

згладжувати. При згині  деформуються грані і ребра мережі, суміжні з 

вибраною ділянкою об'єкта. Можливість послідовного перетворення поверхні 

приведено на рис.1. 

 

Застосування системи автоматизованого проектування AutoCAD надає 

конструктору можливість дослідити виріб ще на етапі проектування. 
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УДК 629.5.015.4 

 

ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЗАНУРЕНОГО ОБ’ЄМУ СУДНА ПОРОЖНЬОМУ ДЛЯ СУДЕН 

ЗМІШАНОГО МОРЕ-РІКА ПЛАВАННЯ 

 

Н.В.Єфремова, Н.Н.Котовська 

 

Судна змішаного море-ріка плавання - невід'ємна частина флоту будь-якої 

держави з розвиненою системою портів і внутрішніх водних шляхів. Такі 

судна забезпечують експортно-імпортні перевезення й безперевалювальні 

каботажні перевезення, а також задіяні в рейдовій перевалці нафтопродуктів, 

зерна, сірки й мінеральних добрив. 

Для всіх новоспоруджених суден повинне виконуватися 

експериментальне визначення водотоннажності і координат центру ваги 

судна порожньому – дослід кренування або дослід зважування. 

Аналогічно, для всіх вантажних суден в експлуатації після виконання 

великого ремонту або значного переустаткування / модернізації може 

знадобитися проведення досліду кренування або зважування. 

При проведенні цих дослідів необхідно з максимальною точністю 

визначити геометричні характеристики зануреного об’єму. Це особливо 

важливо для суден змішаного море-ріка плавання – як наслідок специфіки їх 

архітектурно-конструктивного типу. 

У порівнянні з морськими суднами при однаковій довжині у суден 

змішаного море-ріка плавання, як правило, більш протяжна по довжині 

циліндрична вставка й менш жорсткий (більш підданий вигину) корпус. При 

кормовому розташуванні машинного відділення порожнє судно сидить із 

диферентом на корму й з перегином. 

Визначення характеристик зануреного об’єму при проведенні досліду 

кренування й зважування виконується по осадках, визначених на марках 

поглиблень та / або за результатами виміру надводного борту (не менш чому в 

п'яти точках по довжині судна). Прогин / перегин корпуса судна при цьому 

повинен ураховуватися будь-яким досить точним способом. 

Характеристики зануреного об’єму судна, що сидить із диферентом при 

наявності перегину можна визначити двома способами: 

- за допомогою масштабу Бонжана; цей спосіб придатний для будь-яких 

величин деформації, однак досить трудомісткий; 

- розрахунками по наведених осадках, відкоректованих на прогин або 

перегин відповідно до одного з розповсюджених наближених методів, 

зокрема за формулою Максімаджи А.І.; дані методики прості, однак їх 

використання вимагає верифікації отриманих результатів, особливо 

координат центру величини й метацентра. 

Тому аналіз точності визначення водотоннажності, координат центру 

величини й аплікати метацентра в дослідах зважування й кренування є 

актуальною задачею. 
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Метою роботи є оцінка досяжної точності визначення характеристик 

зануреного об’єму судна змішаного море-ріка плавання при проведенні 

дослідів зважування й кренування. 

У даній роботі в якості об'єктів дослідження обрані елементи занурених 

об’ємів корпусів декількох вантажних суден змішаного море-ріка плавання з 

подібними головними розмірами. Були відтворені розрахункові умови 

дослідів кренування або зважування, які проводилися на цих суднах. 

 Виконане порівняння результатів розрахунків елементів занурених 

об’ємів, отриманих різними способами між собою та з деякими величинами, 

прийнятими за еталонні. 

 Аплікати центрів величини, визначені обома способами, як і 

очікувалося, практично збігаються – різниця не перевищує 0.01м. 

 У якості еталонних величин обрані критерії, що визначають 

необхідність проведення досліду кренування за результатами досліду 

зважування – для новоспоруджених суден: 

 - для водотоннажності – 1% від водотоннажності порожньому 0 ; 

 - для абсциси центра величини – 0.5% від довжини судна між 

перпендикулярами. У Правилах класифікації та побудови морських суден 

Регістру Судноплавства України, частина IV, п.1.5 (далі у Правилах) 

використовується довжина розподілу судна на відсіки, яка трохи більше ніж 

довжина між перпендикулярами, що приводить до невеликої помилки в 

безпечну сторону. 

 Для існуючих суден ці критерії у два рази «м'якше». 

Результати говорять про наступне: 

- помилка при визначенні водотоннажності або менше встановленого 

критерію 001.0   або, принаймні, не перевищує 0015.0  ; 

- помилка при визначенні абсциси центру величини менше встановленого 

критерію, або дуже близька до нього; 

- помилка при визначенні аплікати метацентру має прийнятну величину, 

вона пояснюється сильною чутливістю зміни величини поперечного 

метацентричного радіуса при малій зміні осадки в діапазоні осадок, 

характерних для дослідів кренування / зважування. 

Для визначення діапазону помилок обчислюваних параметрів при 

неточності визначення осадок, що допускається Правилами, були проведені 

чисельні експерименти. 

Відповідно до Правил, точність виміру осадок становить 0.01 м. У 

першому експерименті досліджувалися помилки, що спотворюють диферент 

при незмінній середній осадці. За результатами виходить, що зміна 

диференту в межах дозволеної помилки визначення осадок приводить до 

погрішності визначення абсциси ЦВ у межах L%25.0 . 

У другому експерименті досліджувалися помилки, що спотворюють 

осадку на міделі в досліді при незмінному диференті. Виходить, що 

дозволена помилка у визначенні водотоннажності становить q2 ( q  - число 

тонн на 1 сантиметр осадки при відповідних значеннях осадок на міделі),  
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дозволена помилка у визначенні аплікати поперечного метацентра становить 

не більш 2.5% від величини початкової метацентричної висоти судна в 

досліді. 

Результати роботи дозволяють зробити такі висновки. 

1. Елементи зануреного об’єму корпуса, визначені по масштабу Бонжана 

та по уточненій формулі Максімаджи (для похилої плоскої ватерлінії по 

наведених осадках), досить близькі. 

2. Застосування формули Максімаджи можна рекомендувати при 

значеннях стрілки прогину / перегину, що не перевищують трьох чвертей від 

рекомендованої Правилами граничної величини деформації L0025.0 . 

3. Погрішність визначення водотоннажності й абсциси ЦВ (критерій 

необхідності проведення досліду кренування за результатами зважування) 

при практично досяжній точності осадок, отриманих у досліді, становить 

приблизно половину від нормативів, заданих у Правилах; точніше ці 

характеристики визначити не можна. 
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УДК 004.932.1 

 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ КОЛІРНИХ КОМПОНЕНТ 

ЗОБРАЖЕНЬ КУБІЧНИМ СПЛАЙНОМ З НЕПЕРЕРВНОЮ ДРУГОЮ 

ПОХІДНОЮ. 

   

В.І. Загребнюк, І.С. Рубльов  

 

Розроблення нових та удосконалення існуючих методів ефективного 

стиску зображень та відео-потоків при збережені якості візуального 

сприйняття є актуальною задачею обробки зображень. Одним з ефективних 

способів зменшення розмірів файлу зображення є прорідження його колірних 

компонент по рядках та/або стовпцях.  

В попередніх дослідженнях одного з авторів [1] було запропоновано 

новий колірний простір сВХ2Х3, компоненти в якому визначаються 

здійсненням стискувального перетворення колірних компонент RGB. 

Застосування змінних значень коефіцієнту стискувального перетворення 

приводить до зменшення розмірів палітр колірних компонент, що дозволяє 

ефективно застосовувати алгоритми стиснення без втрат. Перед здійсненням 

зворотного перетворення з простіру сВХ2Х3 в колірних компонент RGB 

пропущені значення проріджених компонент мають бути відновлені. В 

більшості стандартів для відновлення пропущених значень застосовують 

білінійну або бікубічну інтерполяцію. Однією з найбільш якісних методів 

бікубічної інтерполяції є інтерполяція кубічними сплайнами Катмула – Рома. 

В дослідженні було запропоновано новий локальний інтерполяційний 

кубічний сплайн, в якому використовується різницева апроксимація похідних 

другого порядку на кінцях інтервалу інтерполяції, на відміну від сплайна 

Катмула – Рома, який використовує апроксимацію похідних першого порядку. 

Одновимірна інтерполяційна функція )(xG  визначається як: 
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Значення коефіцієнтів поліному 3210 ,,, aaaa  визначаються за вимоги 
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Звідси отримуємо значення коефіцієнтів 3210 ,,, aaaa , які обчислюються 

за формулами: 
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Значення других похідних у точках i та i+1  визначимо на основі 

різницевої апроксимації похідних другого порядку за формулою 

 11 2   iiii PPPP . 

Підставивши значення других похідних iP   і  1


iP  в формулу (1) 

остаточно отримуємо наступну формулу: 
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Формула (2) є кубічним сплайном, коефіцієнти якого залежать від 

значень функції у чотирьох сусідніх вузлах інтерполяційної сітки.  

Для дослідження якості інтерполяційного відновлення проріджених 

хроматичних компонент простору сBX2X3 було розроблене застосування, у 

якому реалізовані: перетворення з простору RGB у простір сBX2X3; 

прорідження хроматичних компонентів X2 і X3 за стандартними схеми; 

здійснення бікубічної інтерполяції сплайнамим Катмула – Рома та сплайном 

(2) та потім зворотне  перетворення з сBX2X3 в RGB. У ході досліджень 

використовувались зображення з Берклієвської набору тестових зображень та 

з бази CorelDraw. 

На рис. 1 наведено залежність середнього значення міри якості 

зображення – пікове відношення сигнал/шум ( PSNR) від коефіцієнту 

стиснення k для різних стандартних схем прорідження. На графіку a) наведені 

результати відновлення сплайном Катмула-Рома, а на графіку b) відновлення 

сплайном (2). 
 Залежність PSNR від k при відновленні сплайном (2)
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Залежність PSNR від k при відновленні  сплайном

 Катмула Рома                                                                  
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Рис. 1. Залежність PSNR від коефіцієнту стиску k , 

відновлення сплайнами –  a) Катмула-Рома, b) за формулою (2)  

 

Як видно з рис.1, якість відновлених зображень при всіх значеннях 

коефіцієнту k  висока ( значення PSNR перевищує 40 ). Крім того, якість 

відновлення за формулою (2) близька до якості відновлення за формулою 

Катмула-Рома. Обчислення залежності середніх значень мірі структурної 

подібності  MSSIM  також свідчить про високу якість відновлених зображень. 

Отримані залежності середніх значень коефіцієнтів стиску для методів 

стиснення рівномірним кодуванням, арифметичного стиснення та стиснення 

словарними методами як  LZMA та PPMd від значеннях коефіцієнту k  дає 

змогу прогнозувати якість зображень, відновлених бікубічними сплайнами і 

обирати найбільш ефективні способи стиснення колірних компонент. 

Посилання: 

1. В.І. Загребнюк, Сжимающее отображение в кодировании излбражений. 

Proceedings of the International scientific and technical conference "Prospects of 

development of modern information and communication technologies" (22-14 

september 2011), Baku. pp.463-466 
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УДК 159.95 

 

РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ  

В ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Н.О. Зарембо 

 

Для сучасної практичної психології одним з найбільш актуальних 

питань є розробка та апробація методичних прийомів і технологій, 

призначених для надання допомоги людям, які зіткнулися з негативним 

життєвим досвідом, що викликають негативні емоційні переживання і 

такими, що порушують психологічну адаптацію особистості. Під 

психологічною адаптацією розуміється такий стан, при якому особистість, з 

одного боку, задовольняє свої провідні потреби (соціальні, психологічні, 

фізіологічні), а з іншого - відповідає основним вимогам, правилам і нормам 

суспільства. 

Виходячи з цього підходу можна виділити два основних типи 

психологічної дезадаптації особистості. Перший полягає в тому, що людина 

вибирає неадекватний спосіб задоволення своїх основних потреб (в 

основному пов'язаних з прагненням до негайного отримання бажаного і до 

самоствердження), тим самим порушуючи можливість оточуючих повноцінно 

задовольняти свої потреби (в безпеці, сприятливому емоційному стані, 

самостійному прийнятті рішень і досягненні особистих цілей ін.). Другий вид 

дезадаптації виражається в тому, що повноцінне задоволення потреб людини 

обмежується зовнішніми вимогами і очікуваннями. При цьому, такі 

обмеження можуть бути як об'єктивними (наприклад, екстремальні умови 

праці, напружений період навчання та ін.), Так і суб'єктивними (виходити від 

людей, що знаходяться в стані дезадаптації по першому типу). 

Багаторічний практичний досвід роботи автора в сфері надання 

психологічної допомоги показав, що люди переживають негативні емоційні 

переживання перебуваючи в стані психологічної дезадаптації як першого, так 

і другого типу. При цьому, в першому випадку людина схильна до таких 

переживань як образа, роздратування і гнів, які проявляються в тому випадку, 

коли неадекватний спосіб задоволення потреб кимось або чимось блокується. 

При другому типі дезадаптації часто провідними негативними емоціями є 

почуття провини і сорому, які виникають у разі відхилення намірів або 

безпосередньо поведінки людини від зовнішніх очікувань або особистих 

вимог до самого себе. 

Тому теоретичне і практичне вивчення негативних емоційних 

переживань і способів їх регуляції, дозволить поглибити і розширити наукові 

уявлення про закономірності роботи психіки людини в цілому, та наблизитися 

до ефективного вирішення питань в таких областях психологічної науки, як 

психологічна адаптація і емоційна саморегуляція особистості. 

Однак, певні важливі питання в цій області залишаються без відповіді: 

1) яку роль відіграє емоційна саморегуляція в досягненні стану психологічної 
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адаптації, завдяки якій людина може успішно задовольняти свої провідні 

потреби і залишатися в гармонійних відносинах з соціальним середовищем; 

2) як повинен бути науково обґрунтований і організований процес навчання 

здатності управління негативними емоціями для осіб, які потребують 

підвищення рівня психологічної адаптації.  

Для вирішення цих питань ми керуємося положеннями діяльнісного 

підходу, який дозволяє покроково розглянути процес переходу від 

дезадаптивного стану особистості до стану психологічної адаптації, через 

навчання способам управління негативними емоційними переживаннями. Ці 

способи повинні включати засвоєння теоретичних знань структури (основних 

істотних компонентів) кожної негативної емоції і орієнтовної основи з їх 

практичного керування. Сама орієнтовна основа управління кожною 

негативною емоцією повинна бути розроблена на основі аналізу її 

структурних компонентів і допомагати усвідомлювати, адекватно аналізувати 

і перемикати негативні і неконструктивні емоційні переживання на інше 

емоційне ставлення до ситуації, яка призведе до стану психологічної 

адаптації. 

Саме тому, перед психологом постає теоретичне завдання у визначенні 

загальної структури кожної негативної емоції, що дозволяє точно визначити 

(ідентифікувати) негативне переживання за істотними ознаками і почати 

роботу з її регуляції. Результати багаторічної роботи дозволили наблизитися 

до вирішення цього завдання і представити ознаки структурного аналізу 

негативних емоцій: 

1) Когнітивний зміст свідомості, який передував негативним 

переживанням: явні або підсвідомі думки (в основному, це очікування від 

себе або інших). 

2) Установки загального і особистого порядку, які в дійсності стали 

джерелом негативних переживань. Установки загального порядку стосуються 

особистих переконань про свою поведінку і поведінку інших людей. 

Установки особистого порядку стосуються переконань про те, як повинні 

думати і вести себе конкретні люди і сам носій переконань в конкретних 

ситуаціях. 

3) «Соціальна функція» негативної емоції, яка полягає в тому, до чого 

повинна спонукати пережита емоція інших людей або самого носія 

переживань: до конкретних переживань та / або дій. 

4) Етапи розумової діяльності, в результаті якої виникло негативне 

емоційне переживання, де кожній з негативних емоцій відповідає певний 

зміст розумової діяльності - опорні пункти, які наповнені подробицями, що 

стосуються конкретних обставин. 

5) Основні наслідки негативного емоційного переживання: можливі 

переживання і поведінка самого носія переживань і людей, до яких 

демонструється емоція; психофізіологічний стан організму; суб'єктивні 

фізичні відчуття (ком у горлі; безсилля; тяжкість у грудях; бажання плакати, 

фізично напасти або накричати і ін.).  
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УДК 621.039.546.8: 662.769.2 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИНХРОННИХ 

ДВИГУНІВ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ДЛЯ АЗІПОДОВ 

 

О.І. Зарицька 

 

Вихидними дані для досліджень наступні: найменування машини – 

синхронний двигун з призматичними постийними магнітами (2 варіата 

розрахунку: типу «зірочка» – з радіальним розташуванням магнітів, 

колекторного типу – з тангеціальним розташуванням магнітів). 

Номінальна потужність на валу –  

Лінійна напруга –   з'єднання фаз – «зірка» ( ). 

Частота мережі –   

Коефіцієнт потужності – = 0,9 (випереджаюче). 

Швидкість обертання – . 

Гарантований ККД –  не нижче 93,0 %. 

Статична перевантаженість  –  не меньш 2  ( ). 

Пусковий момент –   не нижче 1,5  . 

 Пусковий струм –  не вище 4,0 . 

 Вхідний момент –  не нижче 0,8  . 

 Конструктивний тип – захищений з горизонтальним валом, з 

самовентиляцією та радіальними каналами в статорі. 

Для розглянутого типу машин використовуються постійні магніти з 

прямолінійною характеристикою розмагнічування (рис. 2.1). Магніт був 

обраний як сплав самарію з кобальтом - КС25ДЦ-175- СМ 150/900. Діаграма 

побудована в відносних одиницях (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Вибір робочої точки магніту 
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УДК62-192:873                                    

 

РОЗРАХУНОК ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ СТАНІВ ПАРКУ 

ОДНОТИПНИХ МАШИН ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

                                     М.Ф. Зубко  

 

Експлуатаційні стани перевантажувальних машин порту залежать від багатьох 

факторів, зокрема від видів вантажів, що перевантажуються, і варіантів робіт, 

показників надійності машин, пропускної спроможності ремонтної бази,  

інтенсивності підходу транспортних засобів, їхніх типів і параметрів, обсягу річного 

вантажообігу, що приходиться на даний вид машин зі складу портового парку, умов 

експлуатації і якісних показників цих машин. Виходячи з перерахованих факторів, в 

загальному випадку можна виділити 10 експлуатаційних станів. В даній роботі 

розглядаються тільки експлуатаційні стани машин обумовлені їх показниками 

надійності, інтенсивністю відновлення машин після відмови (наявність або 

відсутність черги на відновлення), наявністю і рівнем    ненавантаженого і 

навантаженого резерву. Вплив інших факторів враховується через відповідні 

нормативні коефіцієнти зазначені в Нормах технологічного проектування портів. 

При рішенні задачі парк машин  розглядається як система ковзного резерву вання з 

відновленням в стаціонарному періоді експлуатації. Система складається із 

N=n+m+s   елементів, серед яких  п елементів – основні, т – навантажений резерв,  s 

- ненавантажений резерв. В систему входить також ремонтна служба с  r  

ремонтними постами. 

На основі моделювання використання такої   системи для виконання 

заданого обсягу роботи за встановлений нормативний час складені алгоритм і 

комп'ютерна програма оперативного розрахунку основних показників надійності і 

групи машин як єдиної відновлюваної системи з резервуванням в період 

технологічного використання. 

Зокрема показники надійності: 

середній наробіток системи на відмову (в резерві відсутні працездатні машини); 

вірогідність виконання заданої роботи за нормативний час. 

Показники експлуатаційного стану (коефіцієнти): 

перебування машини в працездатному стані; перебування машини в черзі на 

відновлення; перебування машини на відновленні; перебування машини в резерві. 

Отримані результати дають можливість прогнозування якості 

функціонування даної системи в процесі реалізації планової роботи і оперативно 

покращувати її параметри в частині рівня резервування і пропускної здатності 

чергової ремонтної служби. 
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УДК 343.222.4:342.841(477)  

 

ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ ЯК 

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

 

І.І. Зуєва 

 

26 лютого 2019 року Конституційний Суд України визнав статтю про 

незаконне збагачення невідповідною українській Конституції. Судді 

аргументували своє рішення тим, що закон порушував статті 8, 62, 63 

Конституції України: 

"стаття 368-2 Кодексу не відповідає вимогам чіткості, точності й 

однозначності, а тому суперечить юридичній визначеності як складовій 

принципу верховенства права, закріпленого у статті 8 Конституції України"; 

"стаття 368-2 Кодексу не узгоджується з конституційним принципом 

презумпції невинуватості (частини перша, друга, третя статті 62 Конституції 

України) та з конституційним приписом щодо неприпустимості притягнення 

особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо 

себе, членів сім’ї чи близьких родичів (право особи не давати показання або 

пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів) (частина перша 

статті 63 Конституції України)". 

"Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність 

підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею 

таких активів будь-якій іншій особі – караються позбавленням волі на строк 

до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна"  –  саме ці 

рядки закону стали каменем спотикання для українського антикорупційного 

законодавства. Службовець вказує в електронній декларації мільйони 

гривень. Чи повинен він сам пояснювати, звідки вони надійшли, якщо 

очевидно, що ця сума значно перевищує його легальні фінансові джерела? Чи 

доведення винуватості – справа правоохоронних органів? 

Необхідно зазначити, що в Законі №368-2 зовсім не йшлося про те, що 

людину можна притягнути до відповідальності лише через те, що в неї багато 

грошей. Це можна зробити лише в тому випадку, якщо суд на основі 

судового дослідження всіх обставин, даних досудового розслідування дійде 

висновку, що ці гроші було отримано незаконним шляхом. Доки немає 

рішення суду, особа перебуває під презумпцією невинуватості. Відсутність 

пояснень про наявність багатства саме собою не призводить до 

обвинувачення. 

До того ж, слід пам’ятати, що цей закон стосувався не звичайних 

громадян країни, а посадових осіб. Це спеціальні суб’єкти. І ті питання, які їм 

ставлять, – звідки гроші – це зовсім не ті питання, які можна адресувати 

приватній особі. Якби йшлося про приватну особу, то діяла б класична 

http://www.ccu.gov.ua/docs/2627
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презумпція невинуватості. Проте тут спеціальний суб’єкт. Це означає, що ті 

юридично значимі дії, які його оточують, є його середовищем. Ця юридична 

матерія підпорядковується певним процесуальним правилам. 

Дискусії з приводу того, як слід розуміти статтю про незаконне 

збагачення, точилися чи не з часів прийняття її останньої редакції, тобто з 

2015 року. Попередні варіанти закону, кажуть спеціалісти, не викликали 

такого ажіотажу, бо по суті до Майдану закон майже не використовували. 12 

грудня 2017 року 59 народних депутатів звернулися до Конституційного 

Суду із поданням щодо конституційності статті про незаконне збагачення.  

У червні 2018 року за вимогою Європейського Союзу з цього приводу 

було підготовлено висновок amicus curiae: 

«На відміну від формулювання Конвенції ООН проти корупції 

(КООНПК) («значне збільшення активів державної посадової особи, яке 

перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати»), 

стаття 368-2 КК не вимагає від обвинуваченого пояснювати походження 

своїх доходів чи надавати будь-яке інше підтвердження або інформацію. КК 

забезпечує більш високий рівень захисту для обвинуваченого, як порівняти з 

відповідним положенням КООНПК. Це положення стосується доказів, що 

мають встановлювати відсутність законних джерел для придбання значних 

активів, які належать державній посадовій особі. Такі докази, за правилами 

кримінального провадження в Україні, має збирати та представляти до суду 

державне обвинувачення. У справах, пов’язаних зі злочином незаконного 

збагачення, основна відповідальність за надання обґрунтованих доказів 

правопорушення покладається на обвинувача. Якщо обвинувачення доводить 

наявність достатньо серйозних доказів та в змозі продемонструвати, що 

державна посадова особа не могла придбати активи, використовуючи законні 

джерела доходу, то ця державна посадова особа має право довести законне 

походження зазначених активів».  

 У свою чергу, наголошуємо на відсутності юридичних підстав вважати 

злочин незаконного збагачення неконституційним та таким, що порушує 

презумпцію невинуватості. Твердження щодо того, що злочин незаконного 

збагачення начебто змушує особу доводити свою невинуватість, не 

відповідає дійсності. Тягар доведення злочину незаконного збагачення 

лежить на стороні обвинувачення. Так, для кваліфікації діяння за статтею 

368-2 прокуратура повинна довести наявність усіх елементів відповідного 

складу злочину. Більше того, усі сумніви щодо доведеності стороною 

обвинуваченням вини особи мають тлумачитись на користь особи. Водночас, 

навіть якби положення статті 368-2 обмежувало дію принципу презумпції 

невинуватості, це не повинно було б перешкоджати криміналізації 

незаконного збагачення та притягненню до кримінальної відповідальності 

осіб, які збагатилися незаконно. 

 Практика Європейського суду з прав людини доводить, що у випадку, 

якщо йдеться про важливі суспільні інтереси, а право особи на захист є 

забезпеченим, кримінальне право допускає розумне та пропорційне 

припущення щодо певного факту чи права. Варто нагадати, що редакція 

https://euaci.eu/ua/what-we-do/resources/vysnovok-amicus-curae-on-constitutional-court?fbclid=IwAR23gxBp8Jj4NCdqy1JRrfBdEhIX6g3bCaW32bXrdhHK4hX_Kf0YEXphTcY
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статті  368-2 щодо відповідальності за незаконне збагачення відповідає 

КООНПК, яку Україна ратифікувала у 2006 році. 

У 2010 році незаконне збагачення було криміналізовано в 40 країнах 

світу. Відтоді подібні правові норми з’явилися в багатьох державах: «Суди в 

усьому світі визнали, що покарання за незаконне збагачення – це потужний 

інструмент у боротьбі з корупцією, який водночас зберігає повагу до 

основних прав людини та конституційних принципів, таких як презумпція 

невинуватості, гарантія проти примушення до самообвинувачення та правова 

визначеність». 

США, ратифікувавши КООНПК 30 жовтня 2006 року, рішуче 

підтримує цілі конвенції і інструментарій, які вона надає…, використовує 

свідчення про незаконне збагачення як докази у кримінальних справах, і 

власне незаконне збагачення як підставу для зняття корумпованих офіційних 

осіб з їхніх посад. Уряд США на усіх рівнях використовує цілу низку 

статутних документів, щоб боротися з корупцією і руйнівною системою, яку 

вона породжує. 

Результати скасування закону про незаконне збагачення в Україні 

нищівні для боротьби з корупцією. 65 кримінальних проваджень НАБУ 

доведеться закрити. Таке рішення суду фактично дає держслужбовцям 

можливість легалізувати статки, що вірогідно були набуті злочинним 

шляхом, і не боятися кримінального переслідування. Окрім того, сенс 

електронного декларування посадовців, що було успішно запроваджене в 

процесі антикорупційної реформи, тепер зникне через відсутність 

кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Так само втратять 

сенс законодавчі норми щодо зумисного декларування неправдивої 

інформації, оскільки не буде необхідності приховувати статки. 

У зв'язку з цим, «Велика сімка» та Світовий Банк вже опублікували 

спільну заяву, в якій назвали скасування відповідальності за незаконне 

збагачення значною поразкою у боротьбі з корупцією: «Це послабило вплив 

всієї антикорупційної архітектури, включно з Вищим антикорупційним 

судом, який незабаром має бути створений і, як очікувалося, мав винести 

рішення щодо значної кількості справ про незаконне збагачення, а також 

вплинуло на спроможність Національного антикорупційного бюро 

розслідувати корупцію у вищих ешелонах влади». 

Отже, якщо системні законодавчі проблеми в Україні не буде вирішено 

і справи про незаконне збагачення залишаться без розгляду, значна кількість 

антикорупційних досягнень в державі стануть марними. Справи чиновників, 

звинувачених у корупції, необхідно розслідувати, а верховенство права має 

бути відновлено. Якщо рішення знайдено не буде, є всі шанси, що безвізовий 

режим з Європейським Союзом та фінансова допомога МВФ будуть 

заморожені, а це в свою чергу загрожуватиме економічному розвитку 

країни». 

Таким чином, декриміналізація незаконного збагачення сьогодні 

поставила під загрозу як відносини України з ЄС, і співпрацю з МВФ, так і 

рештки громадської довіри до Конституційного Суду. 

https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1102510773472059392?s=19


 59 

УДК 656.01 

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ РОЛІ ПОРТОВИХ  

ТЕРМІНАЛІВ 

 

І.М. Іванова  

 

Кожен термінал незалежно від його спеціалізації (зерновий, 

контейнерний і т.д.) являє собою виробничу систему, в рамках якої 

відбуваються різні виробничі процеси. Зокрема, на контейнерному терміналі 

здійснюється вивантаження контейнерів з судна, переміщення контейнерів по 

території, їх зберігання, навантаження на судно або інші транспортні засоби і 

т.д. Природно, що дані операції вимагають узгодження, яке здійснюється на 

базі новітніх інформаційних технологій. 

У термінах логістики, в даному випадку виникають проблеми 

внутрішньовиробничої логістики. Під останньою в більшості публікацій 

розуміється спосіб організації виробництва на підприємстві, що передбачає 

узгодження принципів організації виробничого процесу з принципами і 

правилами логістики. В даному випадку завдання узгодження виробничих 

процесів на терміналі можна розглядати як завдання специфічної 

внутрішньовиробничої логістики. 

У свою чергу, портовий термінал - це частина портової системи, яка є 

складовою транспортної системи країни. При цьому основне призначення 

транспортної системи (і, відповідно, її складових) - забезпечення 

транспортування вантажів. Тому портовий термінал грає, перш за все, певну 

роль в транспортному забезпеченні доставки вантажів. Слід зазначити, що 

практично будь-який вантаж як об'єкт транспортної сфери, є складовою 

матеріального потоку відповідної логістичної системи. Наприклад, зерно, яке 

прямує на експорт, проходить через зерновий термінал в порту. 

При цьому для експортера, як підприємства-виробника (або трейдера) 

зерно є матеріальним потоком; в рамках транспортної системи і терміналу, 

зокрема, зерно розглядається як вантажопотік. Виробництво і експорт зерна 

передбачає наявність відповідної логістичної системи (куди портовий 

термінал, взагалі кажучи, не входить), а проходження зерна через термінал є 

частиною її транспортного забезпечення. Таким чином, якщо портовий 

термінал виконує суто «транспортні функції» в процесі доставки того ж 

зерна, а узгодження відповідних процесів (що відносяться до транспортній 

сфері) має базуватися на принципах транспортної логістики 

Проте, окремі портові термінали можуть бути частиною великих 

підприємств-холдингів, зокрема, займаються виробництвом і експортом 

зерна. У такій ситуації портовий термінал вже стає частиною логістичної 

системи зазначених підприємств, граючи не тільки «транспортну» роль, а й 

суто логістичні - агрегування матеріального потоку, наприклад. 

На нашу думку портовий термінал може як бути частиною логістичної 

системи, так і не бути, виступаючи в ролі елемента транспортного 
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забезпечення логістичної системи. 

Якщо ж розглядати порт в цілому, як сукупність терміналів і частина 

транспортної системи країни, то в даному контексті в принципі некоректно 

розглядати порт як елемент будь-якої логістичної системи (якщо тільки в 

порту - один термінал). Тут мова може йти про роль портів в забезпеченні 

транспортування експорту / імпорту і проходженні транзиту. Окремі автори, 

акцентуючи увагу на необхідності підвищення логістичного обслуговування в 

портах, в принципі, мають на увазі необхідність узгодження процесів 

проходження транспортних засобів / вантажів через порти і, таким чином, 

мінімізації відповідного часу. Це, в свою чергу, забезпечує 

конкурентоспроможність порту в цілому. 

У зв'язку з цим слід зазначити, що зазначене не є логістичним 

обслуговуванням, а може бути розцінена як «внутрішньовиробничих 

логістика» тільки вже на рівні порту, де виникають процеси, пов'язані з 

в'їздом і виїздом транспортних засобів з вантажем на / з території порту, 

митним оглядом і оформленням вантажів і транспортних засобів і т.п. 

Суб'єктами, що забезпечують узгодження відповідних процесів, є 

відповідно, адміністрація порту і компанія-оператор. При цьому ще раз 

підкреслимо, що розглядаються процеси не є логістичним обслуговуванням. 

У даній статті визначені ситуації, при яких портові термінали є або не є 

елементами логістичних систем. Встановлено два рівні розгляду питань 

внутрішньовиробничої логістики в портах - на рівні порту в цілому і на рівні 

конкретного терміналу. Встановлено відповідні суб'єкти, що забезпечують 

рішення задач за погодженням процесів в рамках внутрішньовиробничої 

логістики.Встановлено, що порт не є частиною логістичних систем і не 

здійснює логістичне обслуговування Логистическое обслуговування може 

здійснюватися в рамках портових терміналів. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

УДК 539.21 

 

ЗМІНА МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ТОВСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТУ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ 

СТАЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТОВЩИНИ 

 

С.І. Іовчев 

 

Матеріалом для досліджень механічних властивостей служили листи 

сталі високої прогартованості перлітного класу 06Г2МТФБР товщиною 

18,7 мм. Легуючі елементи: 0,06%C-1,5%Mn-0,28%Si-0,2%Ti-0,27%Mo-

0,66%V-0,05%Nb. 

Мікроструктура досліджуваної сталі має характерний вигляд для 

сталей такого типу, з явно вираженими витягнутими зернами у напрямку 

прокатки. Із глибиною від поверхні листів мікроструктура змінюється 

несуттєво. 

Залишкову напруги першого роду ( ) оцінювали по зсуву центра 

тяжіння рентгенівських ліній для кристалографічних площин (110), (200) і 

(112).  

Мікротвердість у проміжному шарі менше, ніж у поверхневому й 

середньому шарах. 

Інтегральну анізотропію модуля Юнга (Е) листів вимірювали на 

прямокутних зразках динамічним методом по частоті власних поперечних 

коливань. Для цього вирізали зразки шириною 18,7 мм, довжиною 120 мм і 

товщиною 2 мм по перетину листа під різними кутами до напрямку прокатки. 

Зміну анізотропії модуля Юнга по товщині листа вивчали на прямокутних 

зразках шириною 10 мм, довжиною 120 мм і товщиною 2 мм, вирізаних під 

різними кутами до напрямку прокатки із пластин поверхневого, середнього й 

проміжного шарів.  

Інтегральна анізотропія модуля Юнга аркушів сталі носить типовий для 

об’ємноцентрованих кубічних сплавів характер. Максимальне значення 

модуля Юнга відповідає напрямку прокатки, а мінімальне лежить у межах 45-

500 від напрямку прокатки.   

Інтегральний коефіцієнт анізотропії модуля Юнга склав 11%. 

Поверхневий шар має мінімальну анізотропію модуля Юнга (8%) і 

характерний досить плавним зменшенням Е від напрямку прокатки до 

поперечного напрямку. Найбільша анізотропія модуля Юнга має середній 

шар листа, для якого коефіцієнт анізотропії Е склав 17% з мінімумом для 

напрямку 45-500 до напрямку прокатки. Проміжний шар по характеру 

близький до середнього, але із трохи меншою анізотропією (14%). 
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УДК 621.8 

 

МЕХАНІЗАЦІЯ, ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ТА 

АВТОМАТИЗАЦІЯ – ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
С.М. Кас’яненко 

 
В даний час у світовій практиці велика увага приділяється комплексній 

механізації, індустріалізації та автоматизації будівельного виробництва. При 

цьому спостерігається зростання вартості основних виробничих фондів, 

включаючи і найбільш активну їх частину – будівельні машини. 

Аналіз забезпеченості основними дорожньо-будівельними машинами 

підрозділів дорожньо-будівельних трестів показав, що при відносній 

комплектності багато дорожньо-будівельних машин і механізмів давно 

виробили свій ресурс і вимагають термінової зміни. 

Роботи з поточного ремонту та утримання доріг дуже трудомісткі і все 

ще мають низький рівень механізації. Роботи по скошуванню трави 

механізовані на 43%, з очищення бічних канав – на 55%. В даний час стали 

широко застосовуватися малі фрези, нарізувальники і заливальники швів, 

трамбівки, пилки для чагарнику, малі рісайклери і ремонтери, що значно 

підвищує механізацію ремонтних робіт. 

Для зниження трудомісткості будівельних процесів, які виконуються 

вручну, важливо не тільки збільшити кількість механізованого інструменту, 

але і розширити технологічні можливості машин за допомогою змінного 

обладнання. Наприклад, гідромолоти для екскаваторів ІІ-ІV розмірних груп 

дозволяють звільнити до трьох осіб на одну машину і економити до 1,2 кг 

палива на кожному кубічному метрі розроблюваного ґрунту. В даний час для 

екскаваторів розроблено до 25 видів змінного устаткування, навантажувачів – 

18, кранів – 6.  

Застосування бульдозерів на пневмоколісному ходу класу тяги     6-10 

кН, землерийно-транспортних машин з ковшем місткістю 0,1-0,2 м3 , кранів-

маніпуляторів вантажопідйомністю 1-3 т, катків масою 0,5-2 т та іншої 

техніки дозволить виключити ручну працю на дрібних розосереджених 

об’єктах. 

Індустріалізація будівельного виробництва вимагає застосування 

спеціалізованих транспортних засобів і машин більш високої одиничної 

потужності, що дозволяють впровадити сучасну технологію виготовлення 

деяких видів складного обладнання. 
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УДК 378.147 

 

ІМІДЖЕВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАСІБ 

ДОСЯГНЕННЯ УСПІШНОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

ПРИ НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ 

 

Т.Г. Кваша 

 

Збільшення кількості іноземців, які навчаються в Україні, спонукає 

викладачів до вивчення шляхів підвищення ефективності навчання, 

запорукою якої є досягнення успішності міжкультурної комунікації (МК), де 

імідж викладача (далі – ІВ) посідає важливе місце 

Спираючись на низку досліджень, запропонуємо такі складники іміджу 

викладача-мовника, що навчає РМІ та УМІ іноземних студентів: візуальній 

імідж (макіяж, зачіска, одяг, аксесуари, парфуми), вербальний (мовний), 

невербальний (паралінгвальний), біхевіористський (поведінковий). 

Моделювання іміджу викладача-мовника, що працює з іноземними 

студентами, повинно спиратись на МК, яка зумовлює такі іміджеві 

компетентності: 

– естетичну, яка відбиватиме здатність викладача толерантно 

відноситись до будь-якої відмінної від звичної естетичної системи; 

– етичну, яка враховуватиме при спілкуванні національно-культурні 

особливості студентів, знання стандартів поведінки, знання ієрархії 

цінностей в країні студента та ієрархії особистісних цінностей; 

– соціокультурну, що братиме до уваги соціальний устрій країни, 

релігію, культуру, соціальну стратифікацію тощо; 

– лінгвокомунікативну, яка буде основою формування вторинної 

мовної особистості студента, враховуючи вербальні й невербальні засоби, 

знання з компаративної лінгвістики мов-контактерів тощо; 

– педагогічну, яка враховуватиме відмінності в організації 

навчального процесу, національні особливості відношення студентів до 

навчання і до викладача. 

Ігнорування вимог суспільства до сучасного професійного іміджу з 

боку викладача сприяє поглибленню культурного шоку, унеможливлює 

досягнення успішності міжкультурної комунікації. Цілеспрямоване, 

професійно осмислене формування ІВ обумовлює ефективну модель 

взаємодії між студентом та викладачем. Українські вчені-іміджеологи 

наголошують на тому, що імідж закладу вищої освіти визначається іміджем 

викладачів, що там працюють. 
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УДК 517.51 

 

ДЕЯКІ УЗАГАЛЬНЕНІ ОЦІНКИ КОЕФІЦІЄНТІВ ОРТОГОНАЛЬНИХ 

РЯДІВ 

 

С.О. Кирилов 

 

Простір E вимірних функцій на [0,1] називається симетричним 

([1], стор. 145-156), якщо із нерівності ( ) ( )f t g t  і умови g E  випливає, що 


E E
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Основним результатом роботи є наступна теорема. 

Теорема 1. Нехай симетричний простір E такий, що 
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Якщо f E ,  nc  – коефіцієнти Фур’є функції f , то 
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1
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n n E
n B

E

c M c f . 

Відповідний результат для систем, обмежених у сукупності, був 

одержаний у роботі [2].  

Скажімо, що симетричний простір Е володіє В-властивістю відносно 

системи   ( )n x , якщо для будь-якої послідовності  k , такої, що 


 0k

kM
 ( k ), 

знайдеться f E  та послідовність  kn , такі, що 
kn kc . 

В. О. Родін [2] показав, що якщо  1E L , то цей простір не володіє В-

властивістю відносно будь-якої рівномірно обмеженої ортонормованої 

системи. Це твердження переноситься на випадок систем, що не є 

обмеженими у сукупності, у наступній теоремі. 

Теорема 2. Нехай  1E L . Тоді Е не володіє В-властивістю відносно будь-

якої ортонормованої системи із L .  
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УДК 811.111:42 

 

АНАЛІЗ ПОНЯТЬ “ІЛЛОКУТИВНА ЦІЛЬ” ТА “ПЕРЛОКУТИВНА 

ЦІЛЬ”  

 

І. О. Ківенко 

 

Центральне місце в дослідженні мовленнєвих актів відводиться 

іллокуції. Саме на основі іллокуції складають класифікації мовленнєвих актів 

Дж. Остін, Дж. Сьорль та їхні послідовники. Згідно визначення Дж. Остіна, 

«іллокуція є актом, який відбувається разом із мовленням». Іллокутивний акт 

є початковим етапом будь-якого мовленнєвого акту (далі МА), оскільки він 

співвідноситься із комунікативним наміром чи інтенцією мовця, поєднує 

цілеспрямованість з вираженням пропозиційного змісту висловлювання, тим 

самим впливаючи на адресата певним чином. Іншими словами, саме 

іллокуція робить мовленнєвий акт дією.  

Сутність іллокутивного акту відображається в мовленнєвому акті як 

його іллокутивна сила або іллокутивна функція (або іллокутивне / 

прагматичне значення, згідно Л. Р. Безуглій). Сюди належить ряд 

компонентів: 1) усвідомлення; 2) цілеспрямованість (тобто наявність 

іллокутивної цілі); 3) конвенційність (відповідність загальновизнаним 

правилам вживання мовних знаків); 4) спосіб досягнення мети; 5) 

інтенсивність іллокутивної сили; 6) пропозиційність (одночасна реалізація 

пропозиції та мовленнєвого акту); 7) умови нормального входу та виходу; 8) 

умови щирості для адресанта і адресата; 9) умови ефективності та успіху.  

Іллокуції не можуть бути істинними чи хибними як пропозиції, вони 

можуть бути успішними чи неуспішними. Якщо адресат неадекватно 

сприйняв іллокутивну ціль мовця, то іллокутивний акт останнього є 

неуспішним. Для того, щоб іллокутивний акт був актом того чи іншого типу, 

він має відповідати умовам успіху. Ці умови описують конвенції, відповідно 

до яких висловлювання належать до певного іллокутивного типу.  

Слід зазначити, що поняття «перлокуція» чи «перлокутивний акт» є 

найпроблемнішим серед мовленнєвоактових понять, тому що роль перлокуції 

завжди описувалася поверхово. Його називають «ахіллесовою п’ятою теорії 

мовленнєвих актів». Ще на початку так званого «прагматичного буму» в 

лінгвістиці дослідники неодноразово наголошували на нерівнозначності 

трактування перлокутивного акту самим Дж. Остіном. Неясність цього 

поняття зумовила гостру полеміку, яка продовжується до тепер.  

Для адекватної інтерпретації перлокутивного акту Л. Р. Безугла 

пропонує розглядати МА з позицій спостерігача, причому тоді, коли акт вже 

здійснений. Цікавими є спостереження П. Айера, який наголошує на 

існуванні «теорії мовленнєвих актів in aktu та теорії мовленнєвих актів post 

festum». Перша випливає з відповіді на питання «Що робить мовець зараз?», 

друга виходить з відповіді на питання «Що зробив мовець?». У випадку in 

aktu спостерігачеві невідомо, чи настане результат впливу, в ситуації post 
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festum про результативність впливу він знає напевне. Випадок post festum є 

релевантним для перлокутивного аналізу. Аналізуючи вже здійснений 

мовленнєвий акт, лінгвіст може чітко оцінити ситуацію, що дає змогу 

розглянути всі аспекти мовленнєвого акту.   

Реалізований МА може бути вдалим чи невдалим. В першому випадку 

перлокутивна ціль досягнена (тобто мовець так чи інакше впливає на 

адресата), і тоді має місце перлокутивний акт мовця, який він здійснює, 

реалізуючи певну локуцію та іллокуцію. У разі невдалої реалізації 

мовленнєвого акту, перлокутивна ціль не досягнена, тоді має місце 

перлокутивна спроба мовця, а не перлокутивний акт. Про успіх / неуспіх 

реалізованого МА подяки можна судити за перлокутивним ефектом, який 

виявляється у репліках-відповідях адресата. 

Отже, перлокутивний акт (перлокуція) є інтенціональним успішним 

впливом мовця на думки, почуття та дії адресата чи третьої особи за 

допомогою локутивного та іллокутивнго актів. Однак, не слід ототожнювати 

перлокуцію з реактивним мовленнєвим актом адресата. Перлокутивний акт, 

на думку                          Л. Р. Безуглої, є частиною мовленнєвого акту мовця.  

Реалізуючи мовленнєві дії, мовець ставить перед собою певну мету, яка 

пов’язана з вираженням його наміру та із впливом на партнера з комунікації, 

так звану перлокутивну ціль. У відповідності до цієї цілі та до дискурсивного 

контексту формується його іллокутивна ціль.  

На відміну від перлокутивної, іллокутивна ціль: 

 обмежена мовцем, 

 передбачає питання: «Що я роблю, промовляючи висловлювання?», 

 має експліцитну перфоративну формулу: «Висловлюючи це, я тебе 

питаю / прошу / попереджаю / вітаю…», 

 полягає в тому, що мовець намагається виконати певну мовленнєву дію.  

Натомість, перлокутивна ціль: 

 спрямована на адресата і / чи третю особу / особи, 

 передбачає питання «Чого я прагну досягти, промовляючи 

висловлювання?», 

 має експліцитну формулу «Тим, що я тебе питаю / прошу / попереджаю 

/ вітаю…, я хочу тебе здивувати / обрадувати / переконати / ввести в 

оману…»,  

 полягає в тому, що мовець намагається або здійснити певний вплив, або 

ослабити можливий вплив на адресата, або на третю особу / особи. 

Разом іллокутивна та перлокутивна цілі складають інтенцію мовця. 

Інтенція та дискурсивний контекст відіграють провідну роль у виборі 

лінгвальних засобів, які реалізують локуцію, що дозволяє мовцю здійснити 

свої замисли. 
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УДК 656.6 

 

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОБОТИ КОНТЕЙНЕРНОГО 

ТЕРМІНАЛУ 

 

О.І. Кічкіна  

 

Основною формою надання інформації для побудови імітаційної моделі 

роботи контейнерного терміналу являється база даних.  

Технічно є два способи організації бази даних для імітаційної моделі. 

Можна використовувати інтерфейс JDBC, який заснований на специфікаціях 

SAG CLI (SQL Access Group Call Level Interface, інтерфейс рівня виклику 

групи доступу SQL). Другий спосіб організації взаємодії моделей і баз даних 

– використання вбудованого в Anylogic Engine класу. Для інформаційного 

забезпечення імітаційної моделі роботи контейнерного терміналу 

запропоновано використовувати схему бази даних SQL Access. База даних 

складається з одинадцяти основних елементів між якими існує реляційний 

зв’язок.  

Основними елементами бази даних для цієї імітаційної моделі 

виступають: 

• вантажі; 

• контейнери; 

• морські судна; 

• буксири; 

• автотрейлери; 

• залізничний транспорт; 

• залізничні платформи; 

• навантажувачі; 

• портейнери; 

• перевантажувальні крани; 

• складські майданчики. 

Для нашої бази даних характерним є зв’язок типу «багато до багатьох» 

та «один до багатьох». Тип зв’язку «багато до багатьох» є поширеним для 

імітаційної моделі, тому що робота порту має стохастичний характер. Зв’язок 

бази даних морського контейнерного терміналу представлений на рис 1. 

Зв’язок «багато до багатьох» існує між морськими судами та 

буксирами, морськими судами та контейнерами, автотрейлерами та 

контейнерами, вантажем та контейнером, платформами та контейнерами, 

навантажувачем та контейнером, кранами та контейнерами, складськими 

майданчиками та контейнерами, портейнерами та складськими 

майданчиками, навантажувачами та складськими майданчиками, кранами та 

складськими майданчиками. Це обумовлено тим, що всі ці елементи 

взаємодіють між собою по різному в залежності від ситуації. Наприклад, 

незалежно від того яке морське судно прийде будь-який вільний буксир 

зробить з ним маневр.  
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Рис. 1. Схема зв’язків бази даних морського контейнерного терміналу 

 

Зв’язок «один до багатьох» у морському контейнерному терміналі 

характерний для стаціонарних елементів. Для нашої імітаційної моделі цей 

зв’язок спостерігається між елементами портейнери – складські майданчики 

та портейнери – морські судна, тому що портейнери, які працюють на 

причалах, закріплені за певними майданчиками. 

Розроблена інформаційна модель є необхідною складовою імітаційної 

моделі роботи морського контейнерного терміналу та дозволяє 

використовувати інформацію в реальному режимі часу. 
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УДК 621.577 

 

МІСЦЕ КОМПЛІМЕНТУ ТА ЛЕСТОЩІВ У ТИПОЛОГІЇ 

МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 

 

Я.О. Книшова 

 

Останнім часом в лінгвістиці з'явилася безліч досліджень, присвячених 

комунікативно-прагматичним аспектам функціонування різних форм 

мовленнєвого етикету, оскільки мовна взаємодія є одним з головних атрибутів 

повсякденності. 

Одними з найпоширеніших форм мовленнєвого етикету є комплімент, 

що розглядається як мовленнєвий акт позитивної оцінки, і лестощі, - як 

мовленнєвий акт псевдопозитивної оцінки.  

Мовленнєвий акт – цілеспрямована мовна дія, що здійснюється 

відповідно до принципів і правил мовної поведінки, прийнятих в даному 

суспільстві; одиниця нормативної соціоречевої поведінки, що розглядається в 

рамках прагматичної ситуації. 

Висловлювання комплімента і лестощів трактуються як мовленнєві акти, 

пов’язані з проявом у мовленні емоцій комунікантів через оцінку. 

Мовленнєвий акт комплімента є вкрай структурованою формулою, яка 

може бути з мінімальними зусиллями використана в багатьох ситуаціях, які 

потребують схвалювального тлумачення. 

Лестощі негативно сприймаються суспільством, адже вони порушують 

нормальний процес комунікативного спілкування і реалізують спробу 

адресанта переконати адресата-об'єкту лестощів в істинності інформації, 

спотвореної в особистих цілях самого адресанта. 

У таксономії Дж. Серля усі мовленнєві акти позитивної оцінки, певно, 

примикають до експресивів, за допомогою яких виражаються почуття і 

стосунки. О.А. Вольф пропонує розглядати оцінні висловлювання як 

особливий вид ілокутивних актів, де діють специфічні саме для них 

ілокутивні сили, метою яких є викликати у співрозмовника перлокутивний 

ефект - емоційну реакцію. Ілокутивні акти такого типу О.М. Вольф називає 

власне експреси вами. Дослідниця відносить до них усі види висловлювань, 

які інтерпретуються як оцінні і, зокрема, комплімент і лестощі. 

Комплімент як мовленнєвий акт міцно закріплений у повсякденному 

мовленнєвому спілкуванні. У багатьох мовленнєвих суспільствах обмін 

компліментами є загальноприйнятою стратегією ввічливості. Незважаючи на 

це, комплімент рідко згадується у класифікаціях мовленнєвих актів. 

Наприклад, комплімент відсутній у таксономії Дж. Серля, хоча імовірно, він 

належить до експресивів. Дж. Остін відносить комплімент до бехабітивів, які 

виражають відношення і мають соціальну природу; він розглядає комплімент 

як засіб вираження симпатії, разом з поздоровленнями і розрадами. Згідно К. 

Баху і Р. Харнішу, комплімент є підвидом поздоровлень і, таким чином, 

потрапляє в розряд заяв (acknowledgments), які виражають певні почуття з 
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приводу адресата, істинні або формальні. Оскільки заяви висловлюються по 

певних приводах, їх мета – не стільки виразити істинне почуття, скільки 

задовольнити соціальним вимогам. Тому вони розглядаються головним чином 

як "акти ввічливості". 

Що стосується словникових дефініцій компліменту, то різні 

лінгвістичні словники дають наступні тлумачення: словник сучасного 

російської літературної мови визначає комплімент як "похвалу, викликану 

прагненням сказати люб'язність або полестити кому-небудь"; у словнику С.І. 

Ожегова компліменту дано наступне тлумачення: "Комплімент - люб'язні, 

приємні слова, утішний відгук". 

Комплімент також визначається як очевидне або приховане вираження 

похвали і/або захоплення кимось, але не мовцем. Р. Херберт визначає 

комплімент як мовленнєвий акт, який експліцитно або імпліцитно схвалює 

когось окрім мовця, зазвичай адресата, за щось хороше (якість, 

характеристику, уміння і так далі), що позитивно оцінюється мовцем. 

Під мовленнєвим актом компліменту, услід за Н. Вольфсон, розуміється 

етикетний мовленнєвий акт, що вербально є вкрай структурованою 

формулою, яка може бути з мінімальними зусиллями застосована у безлічі 

ситуацій, що вимагають схвального тлумачення. 

Варто відмітити, що комплімент слід розглядати не лише як засіб 

соціалізації або перемикання уваги, не як лінгвістичну стратегію ввічливості 

і поблажливості, а передусім як мовленнєвий акт позитивної оцінки. До актів 

позитивної оцінки, окрім компліменту, Н.О. Бігунова відносить також 

схвалення, похвалу і лестощі. Визначимо місце лестощів в типології 

мовленнєвих актів.  

За В.В. Леонтьєвим, лестощі - ця мовна хвалебна нещира багатослівна 

дія, що виконується суб'єктом, переслідуючим певну корисливу мету, у 

зв'язку з чим його мовленнєва і невербальна поведінка відрізняються 

раболіпством, підлабузнюванням перед адресатом, прагненням ублажити і 

задовольнити його марнославство. 

Услід за О.С. Петелиною, висловлювання лестощів трактуються як 

висловлювання псевдопозитивної оцінки, як феномен, що негативно 

оцінюється суспільством, порушує нормальний процес комунікативного 

спілкування і реалізовує спробу адресанта переконати адресата-об'єкту 

лестощів в істинності інформації, спотвореної в особистих цілях самого 

адресанта.  

Висловлювання лестощів завжди служать інструментом прагматичних 

корисливих цілей їх адресанта, спрямованих на співрозмовника. 

В.В. Леонтьєв розглядає комплімент і лестощі як емоційні концепти. 

Він визначає змістовний мінімум концепту "лестощі" як нещире догоджуюче 

вираження похвали. У словнику С.І. Ожегова лестощам дано наступне 

тлумачення: "Лестощі - лицемірне, догідливе вихваляння". Таким чином, 

диференціювати мовленнєві акти компліменту і лестощів можна  тільки на 

основі інтерпретації контексту. 
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УДК 620.193.629.12 

 

СТІЙКІСТЬ ВІД КОРОЗІЇ І МАЛОЦИКЛОВА КОРОЗІЙНА УТОМА 

КОРПУСНОЇ СТАЛІ В ПРИРОДНИХ МОРСЬКИХ УМОВАХ 

 

О. В. Кобзарук 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Дослідження здійснені з метою порівняльної оцінки впливу 

морської води в природних і лабораторних умовах на корозію 

конструкційної сталі і її витривалість при малоцикловій утомі. Вперше 

досліджено, корозійне і корозійно-механічне руйнування сталі типу 

15ХН5ДМФ при повторно-статичному навантаженні (ПСН) 

безпосередньо у відкритому морі з врахуванням біологічного чинника. 

Для проведення такого роду корозійно-механічних випробувань був 

сконструйований і спеціально виготовлений стенд ПСН-1, що 

забезпечує повторно-статичне навантаження зразка в агресивному 

середовищі і на повітрі. Дослідження проводилися в лабораторних 

умовах на повітрі в морській воді і             3,5 %-ному розчині NaCl 

порівняно з випробуваннями безпосередньо в морі.  

Стендові випробування на ПСН-1 продовжувалися 5500 г (170 

циклів) з частотою 1 цикл за добу. За період випробувань повного 

руйнування зразків не сталося. Після очищення і корозійних вимірів 

зразки піддавали подальшому випробуванню на малоциклову утому 

(МЦУ) з частотою 0,017 Гц на установці ІП-2. 

Корозійні дослідження. У морі на поверхні зразків спостерігалося 

рясне обростання зеленими і червоними водоростями та різноманітними 

морськими організмами-обростателями, переважно гідроїдами і 

моховатками, що здатні переносити забруднення. Для ненапружених 

зразків швидкість корозії, визначена гравіметричним методом, 

найбільша при експозиції у морі: у 8,7 раз вище, ніж при лабораторних 

випробуваннях в 3,5%-ному розчині NaСl. На зразках, що 

деформувались циклічно, виявилось, що робоча поверхня обросла 

меншою мірою в максимально напруженій середній частині, де циклічні 

навантаження сприяли руйнуванню продуктів корозії і видаленню 

разом з ними обростателей. 

Корозійні виміри деформованої і ненапруженої сталі показали, що 

швидкість корозії напружених зразків в морі в  2  3 рази, а у сольовому 

розчині в 5  7 разів вища, ніж ненапружених. Встановлено, що вода у 

відкритому морі агресивніше за свою модель (3,5 %-ний розчин NaCl) і 

поступається їй при лабораторних дослідженнях. Підвищена корозійна 

активність природних морських умов викликана, на нашу думку, 

присутністю на зразках гідробіонтів-обростателей (в даному випадку 

водоростей), що сприяло збагаченню середовища киснем.  

Випробування на малоціклову утому.  На зразках, що 

піддавались повторно-статичному навантаженню в відкритому морі, 
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зафіксована нерівномірна корозія виразками і плямами розміром в 

поперечнику 0,5  1,5 мм, орієнтованими розтягуючими напруженнями 

і об'єднаними в ланцюжки, які були осередками зародження втомних 

тріщин. Зразки, піддані корозії під напруженням (КПН) у морській воді 

в лабораторних умовах, з обох боків покриті корозійними плямами, 

менш рельєфними, ніж при корозії у морі.  

У наших експериментах КПН, яка представляє собою повторно -

статичне навантаження низькою частотою, а в подальшому 

випробування на машині ІП-2 з частотою вищою, викликало «частотне 

тренування» (ЧТ) металу 1. 

Найменшою малоцикловою довговічністю володіють зразки, які зазнали 

попередню корозію (ПК) у морських умовах, а також випробувані на 

МЦУ в проточній морській воді. У порівнянні з довговічністю вихідних 

зразків на повітрі, у зразків, які перебували під дією ПК у морі вона 

знизилася в 1,2  3,9 рази, в 3,5%-ному ж розчині NaС1 не настільки 

помітно. Як і в попередніх експериментах [2], зниження довговічності 

під впливом ПК посилюється із зменшенням рівня циклічної 

деформації, тобто зі зростанням тривалості експерименту.  

Висновки. Корозійне руйнування сталі у морі є наслідком 

хімічних і електрохімічних процесів, що розвиваються під впливом 

абіотичних і біотичних факторів навколишнього середовища. Морська 

вода в природних умовах на відміну від лабораторних, в більшій мірі 

позначається на малоцикловій утомі і стійкості сталі проти корозії, ніж 

її синтетичний аналог. 
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УДК 004.891.3 

 

РОЗРОБКА ГІБРИДНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ 

ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ СКЛАДНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБ’ЄКТА 

 

С.М. Коновалов, Г.А. Єгошина 

 

В даний час для підвищення ефективності діагностичних процедур 

використовуються підходи, які об’єднують найкраще зі штучного інтелекту, 

нечіткої математики, інтелектуального аналізу даних та ін. 

Один з оптимальних способів підвищення ефективності діагностики  

це технології, засновані на «м’яких» обчисленнях: нечіткої логіки (НЛ), 

нейронних мережах (НМ), генетичних алгоритмах, з адаптацією цих 

технологій в середовищі гібридних експертних систем (ГЕС). Це дозволяє 

при однакових обчислювальних можливостях із звичайними експертними 

системами (ЕС), охоплювати ними більш широкий спектр завдань для 

вирішення. 

Головний недолік систем, що займаються діагностикою складних 

технічних об’єктів (СТО), є нездатність визначити початкову стадію 

виникнення тієї чи іншої аварійної ситуації в об’єкті діагностування (ОД). 

Багатообіцяючим напрямком у створенні ГЕС діагностування є 

використання нейронечітких систем, які поєднують нечіткі ЕС і НМ. Апарат 

НЛ при розробці бази знань (БЗ) і механізмів виведення формалізує 

процедуру оцінки технічного стану на базі ненадійної і неточної інформації 

щодо ідентифікації аварійних ситуацій. При формуванні логічних висновків у 

формі нечітких продукцій в ГЕС використовуються знання в формі нечітких 

продукцій з лінгвістичними змінними, представлених термами з функцією 

приналежності. 

Для створення ГЕС запропонована наступна гібридна модель 

представлення знань, яка відрізняється від аналогів комбінацією фреймової і 

нечітко-продукціонної БЗ, з малою часткою невизначеності при виявленні 

зв’язків між ознаками і діагностичним рішенням. 

Основне завдання при створенні ГЕС діагностування полягає в 

структуруванні та формуванні системи знань системи, що діагностується. 

При створенні ГЕС для діагностики виникають такі проблеми: до уваги 

береться високий рівень невизначеності діагностичної інформації, яка 

виходить; відсутні ефективні методики інтеграції знань, одержуваних з 

різнотипних джерел; існуючі методи придбання знань зазвичай мають низьку 

адаптивністю, а також означають використання механізмів зворотного зв’язку 

для встановлення нових залежностей і коригування правил в БЗ. 

В ГЕС діагностування еталонна модель СТО зберігається в БЗ і 

уточнюється при придбанні нових знань. У базі даних формується реальна 

модель, а через запити користувача відбувається зв’язок з еталонною 

моделлю. Побудова системи діагностування стану СТО на базі ГЕС 

проводиться з урахуванням особливостей зовнішніх умов ГЕС і специфіки 
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адаптації моделі в даному середовищі (табл. 1). 
Таблиця 1. База знань ГЭС 

Аварійна 

ситуація 

Значення змінних Дії для усунення 

аварійної ситуації 

Затрачений 

час 
Кошти 

1x  
2x  … mx  

1a  B  C  … Н  1D  
1T  

1C  

2a  Н  B  … С  2D  
2T  

2C  

… … … … … … … … 

na  B  Н  … С  nD  
nT  

nC  

 

В табл. 1. B  – значення «високе», C  – значення «середнє», Н  – 

значення «низьке», m  – кількість змінних, n  – кількість аварійних ситуацій. 

Поведінка СТО і його несправні стани моделюються за допомогою 

моделі, яка описує структуру і поведінку СТО. Подібна модель являє собою 

три значення ORP ,, , де P  – безліч змінних, що описують стан системи; R  

– режими роботи; O  – відносини, які пов’язують безліч змінних P , і 

описують стан системи, і режими роботи R . 

Для оптимізації даних СТО використовується еволюційний алгоритм 

для мінімізації цільової функції: витрати енергії і швидкодія ГЕС. 

Безліч рішень задачі оптимізації складається з Парето-векторів рішень. 

Вони не можуть бути поліпшені за однієї цільової функції без погіршення 

іншої. Математична модель оптимізації за питомій ефективній витраті енергії 

виглядає так: 
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де  xfE   функція витрати енергії ГЕС; 

  xgV   функція швидкодії ГЕС; 

 21, EE   граничні значення функції витрати енергії; 

 1V   граничні значення функції швидкодії. 

У моделі 3 складові: цільова функція, граничні умови і обмеження. 

Граничні умови вказують на межі допустимих значень цільових 

функцій: витрати енергії і швидкодії ГЕС. Добуток граничних значень для 

цільових функцій показує обмеження. 

Для вирішення завдання оптимізації і навчання використовуємо мережу 

Хопфілда. В цьому випадку НМ навчається за допомогою аналізу реляційної 

БЗ. В результаті НМ стає гносеологічною моделлю навчальної БЗ, і 

використовується для прогнозу і дослідження, прихованих в БЗ, асоціативних 

зв’язків. 

У НС Хопфілда при стані нейронів від -1 до 1, а також з порогом 0, міра 

істинності подібності двох векторів відображається: 
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j

ij
i j

ijii vvbb /,sgn 2112 ,         (2) 

де ib1  і ib2  – i -й розряд векторів 1b  і 2b  відповідно;  

функція )sgn( x  приймає значення 1, якщо 0x , і нуль – в іншому 

випадку; ijv  – вага між i -м та j -м нейронами. 

Під час функціонування мережі Хопфілда мінімізується енергетична 

функція: 


 


M

i

M

j
jiij ssvE

1 22

1
,             (3) 

де ji ss ,  – стан нейронів i  та j . 

ГЕС описується за допомогою семантичних мереж (рис. 1), що 

складаються з вершин (поняття) і ребер (семантичні відносини). Існують два 

типи понять: термінальні T  і абстрактні A . Термінальний поняття  слова 

або словосполучення на природній мові і оператори мови БАЯР. Абстрактне 

поняття  клас понять. Два типу семантичних відносин: входження і 

еквівалентності. 

Семантичні відносини входження в поняття відображають склад понять 

типів, не симетричні і складаються з таких семантичних відносин, як 

входження в поняття I  і входження до складу C . Семантичні відносини 

еквівалентності E  відображають в БЗ відповідності між поняттями, 

симетричні. 
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Т Т Т Т

Т Т Т Т Т Т Т
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Е

ЕС

С С С С С

С
С

I

I I I

I

I I I I

Дія:

обчислити

1 підвузол 2 підвузол N підвузол…..  
Рис. 1. Приклад семантичної мережі 

 

В результаті були представлені основні етапи розробки ГЕС 

діагностування технічного стану СТО. При цьому дана система здатна 

враховувати різні технічні стани СТС і їх залежність зі станами самої ГЕС. 

Це необхідно для більш точного і докладного діагностування з подальшим 

придбанням системою нових знань. 
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УДК 656.615:658.1 

   

ОЦІНКА РІВНІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ   

   БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

О.В. Корецька  

 

Поглиблення кризових явищ в економіці України вимагає об’єктивного 

і неупередженого оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємств 

(ФЕБП), а саме підприємств портової діяльності. Ефективність процесу 

забезпечення необхідного стану фінансово-економічної безпеки підприємств 

портової діяльності зумовлена наявністю необхідних умов для своєчасного 

виявлення і уникнення можливих загроз функціонування підприємств у 

фінансовому середовищі, ліквідування негативних наслідків певних факторів 

на мікро- та макрорівнях фінансових відносин. 

Вирішенням проблем оцінки рівнів фінансово-економічної безпеки 

підприємств займаються багато вчених. Тому в останні роки на базі 

усвідомлення всього розмаїття критеріїв, чинників і загроз фінансово-

економічної безпеки відбувається процес систематизації та концептуалізації 

чинників, на базі яких можливо оцінити рівень фінансово-економічної 

безпеки підприємств.  

Однак, єдиний алгоритм реалізації оцінювання рівня фінансово-

економічної безпеки на підприємствах портової діяльності і досі відсутній. 

Головна умова фінансово-економічної безпеки підприємств портової 

діяльності - здатність протистояти існуючим і виникаючим небезпекам і 

загрозам, які прагнуть завдати фінансових збитків підприємству або 

небажано змінити структуру капіталу, або примусово ліквідувати 

підприємство.  

Багато вчених наголошують на важливості врахування галузевих 

особливостей, які ускладнюються різноманітністю комплексу послуг по 

перевантаженню вантажів, нестабільністю та не рівномірністю 

вантажопотоків морських портів України та складною структурою морських 

портів,   стадій життєвого циклу підприємств та стратегії їх розвитку, 

встановлюючи певні критеріальні значення як базу для визначення рівня їх 

фінансово-економічної безпеки.  

Слід зазначити, що у більшості випадків в аналізованих методичних 

підходах до оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки підприємств 

запропоновані системи частинних її показників, що характеризують саме 

фінансову стійкість підприємств, а не рівень їх фінансово-економічної 

безпеки, що не завжди забезпечує необхідну для ефективного процесу 

управління підприємством можливість кількісного і якісного оцінювання 

впливу загроз макро- та мікросередовищ на стан його фінансово-економічної 

безпеки. 

Тому існують певні розбіжності між існуючими методичними 

підходами, запропонованими вченими-економістами, щодо оцінювання рівня 
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фінансово-економічної безпеки підприємств, пов’язані як з вибором 

первісних частинних показників, обґрунтуванням оцінних критеріїв, так і 

застосуванням різних процедур згортання інформаційного простору ознак та 

виділенням певних станів фінансово-економічної безпеки підприємств 

основної портової діяльності. 

Все це обґрунтовує необхідність вдосконалення методичних засад 

оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки підприємства транспортної 

галузі як суб’єкта фінансових відносин на основі моделювання комплексного 

підходу. 

Однак, складність такого процесу оцінювання обґрунтовується тим, що 

самі показники результатів діяльності підприємств часто є суперечливими, 

що пояснюється нестабільністю середовища функціонування підприємств 

портової діяльності. 

Результати аналізу існуючих методичних основ, що присвячені 

досліджуваній тематиці, дозволили сформувати сукупність з 43-х показників, 

за якими доцільно виконувати оцінювання стану фінансово-економічної 

безпеки підприємств портової діяльності. 

Адекватні математичні моделі для управління фінансово-економічною 

безпекою вимагають всебічного врахування факторів невизначеності, 

пов’язаних з особливостями функціонування підприємств портової 

діяльності у сучасних ринкових умовах : 

— цільових умов (наявність якісно визначених цілей прийняття рішень, 

психологічні аспекти прийняття людиною запропонованих рішень); 

— модельованих об’єктів та предметних областей (конфліктна природа, 

наявність лінгвістичної, експертної інформації, що описує об’єкт, обмеження 

на ресурси); 

— вихідної та поточної інформації про процеси, що відбуваються 

(протиріччя, неточність, нечіткість, неоднозначність). 

Вплив даних факторів ускладнює отримання необхідних правильних та 

обґрунтованих рішень. Це обумовлює практичну важливість обробки 

нечітких даних та необхідність використання нечітко-множинного підходу. 

Для розрахунку комплексного показника  оцінки фінансово-економічної 

безпеки підприємства необхідно виконати розрахунок ваг для кожного з 

нечітких підрівнів інтегральної оцінки. За вагу приймаємо середини 

інтервалів кожної з підмножин. 

Таким чином, рівень фінансово-економічної безпеки підприємства не 

можна оцінити певним статичним показником, оскільки він містить, як 

мінімум, три компоненти: 

а) існуючий рівень фінансово-економічної безпеки підприємств; 

 б) ефективність функціонування; 

в) здатність до подальшого розвитку. 

Досягнення результатів діяльності пропонується розглядати за 

наступними критеріями: стабільності та безперервності виробничої 

діяльності підприємства; фінансово-економічної стійкості підприємства; 

ефективності використання ресурсів підприємства. 
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УДК 811.111  

 

СЛОВА-ІНТЕНСИВИ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ 

 

Є.В. Корнєлаєва 
 

Слова-інтенсиви в сучасній англійській мові належать до числа нових 

функціонально-семантичних категорій. Формування в мові нового 

функціонального семантичного розряду слів тісно пов’язане з питанням про 

їх приналежність до певних частин мови. В інтенсивах полягає не лише 

значення “високого ступеня” ознаки, але й одночасна вказівка на те, що у 

висловлюванні вони відіграють роль посилювачів цієї ознаки. Інтенсиви – це 

функціональні слова, позбавлені конкретного предметнологічного значення.  

Інтенсиви не однорідні за своєю морфологічною структурою. До групи 

цих слів входять: 1) одноморфемні слова very, how, what, all, that; 2) похідні 

слова awfully, perfectly, entirely; 3) вільні сполучення only too, ever so, very 

much;  4) невільні сполучення або фразеологічні інтенсифікатори as hell, like 

hell; like a hundred of bricks, like a house on fire; astheycome, thedayislong. 

Інтенсиви можуть підсилювати прикметники, прислівники, дієслова та 

іменники. Найбільш широкою сполучуваністю з інтенсивами 

характеризуються якісні прикметники. Інтенсиви грають важливу роль у 

діловому англійському мовленні.  

У кожній сфері діяльності існують свої правила та норми поведінки. У 

ділових людей всього світу існує суворе поняття ділової етики. Вивченню 

етики ділового світу приділяється велика увага у всіх промислово розвинених 

країнах.  

У числі найголовніших властивостей ділового мовлення виділяють 

імперативність або так званий наказовий характер, що обумовлено 

екстралінгвістичними основами стиля. Крім цього, однією з найважливіших 

рис мови бізнес-спілкування є логічність та прагнення до лаконічності. 

Основною стильовою рисою ділової англійської мови також є її 

стереотипність або клішованість. Жодна з функціональних мовленнєвих 

підсистем не володіє таким високим ступенем стереотипності.  

Існують певні вимоги до вживання експресивних засобів в діловій мові. 

Під експресивним синтаксисом розуміється вчення про побудову виразного 

мовлення, предметом вивчення якого є лінгвістичні основи експресивного 

мовлення. Експресивність живого мовлення реалізується, в першу чергу, за 

допомогою таких просодичних засобів як ритм, темп, тон, паузи, мелодика і 

т.д., а також порядок слів. 

Ділове мовлення або емоційно слабко забарвлене, або нейтральне. 

Однак в англійському діловому мовленні часто присутні інтенсиви, виражені 

прислівниками (такі, наприклад, як really, finally, certainly, luckily). За 

відповідного просодичного оформлення висловлювання, що містить 

інтенсиви, набуває особливої смислової ваги: 1) Let me tell you something 

about our department. In our department we deal mainly with clients. 2) They are 
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absolutely right. It’s an extremely difficult task 

У плані композиційної організації тексту інтенсивам відводиться ледь 

не головна роль. Правильне використання інтенсивів забезпечує суворість та 

логічність викладу, полегшуючи процес сприйняття інформації.  

Таким чином, хоча мові бізнес-спілкування властива лаконічність, 

раціональність та логічність, вона володіє достатнім ступенем 

експресивності, який досягається мовними засобами, в тому числі, завдяки 

вживанню експресивних засобів, таких як інтенсиви.  
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УДК 342.9 (477) 

 

ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 

 

О.В. Котенко 

 

Феномен насильства на роботі продовжує залишатися частиною 

трудової діяльності. Насильство на робочому місці завдає шкоди здоров’ю 

працівників і призводить до фінансових втрат. Тому сьогодні дотримання 

прав людини припускає все більшу нетерпимість до прояви насильства на 

роботі. 

Під насильством на робочому місці розуміють будь-який фізичний чи 

моральний тиск, при цьому розрізняють внутрішньо- і зовнішньо 

організаційне насильство. 

Для забезпечення культури охорони праці та боротьби з насильством 

уряд, роботодавці й працівники володіють низкою інструментів. Це прийнята 

Збірка практичних правил, навчальна програма, яка через соціальний діалог 

допомагає розв’язати різні психологічні проблеми, в тому числі пов’язані з 

насильством у стратегії та діяльності конкретних підприємств, а також 

посібник з програм і стратегії боротьби з насильством на роботі. 

У такій розвиненій країні як США близько 2 млн. працівників стали 

жертвами насильства на роботі. У Великій Британії 1,7 % працюючого 

дорослого населення стали жертвами одного, або більше випадків насильства 

на роботі. Причини цього явища можуть знаходитися поза або у межах 

трудової сфери, чи бути принесені на робоче місце зовні. Тому вкрай 

важливо, щоб у контексті культури охорони праці й за допомогою 

соціального діалогу розроблялися комплексні програми, а також оперативно й 

ефективно розв’язувалися ці проблеми. 

Міжнародною організацією праці прийнята Збірка практичних правил, 

присвячена проблемі насильства на роботі. Вона задумана як керівництво для 

розробки національного законодавства, політики і планів дій на 

регіональному, національному та галузевому рівнях, на підприємствах, їх 

підрозділах, на робочих місцях з урахуванням культури розходжень, 

специфіки ситуацій і потреб. 

У неї подано таке визначення насильства на робочому місці: «це будь-

яка дія, інцидент або поводження, що виходить за рамки розумного, за яких 

людина зазнає погроз нападок, ушкоджень і поранень у процесі, або у 

безпосередньому результаті його/її трудової діяльності». При цьому, під 

«безпосереднім результатом» мається на увазі наявність прямого зв’язку з 

трудовою діяльністю, а також те, що інцидент або прояви насильства мали 

місце протягом розумного періоду часу після роботи.  

Під внутрішнім насильством розуміють будь-яке ущільнення чи 

приниження працівника з боку колег чи начальства. Наприклад, навмисне 

ігнорування працівника, приховування необхідної для роботи інформації, 

розповсюдження марних звинувачень, висміювання, публічне приниження чи 
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образа. 

Доручення безглуздих або тих, що не можна виконати, робочих завдань 

у невиконані терміни, надмірний контроль чи постійна необґрунтована 

критика теж належить до внутрішньо організаційного насильства. Також, як і 

примус виконувати небезпечну для здоров’я роботи чи залякування фізичною 

розправою. Насильством над психічним здоров’ям працівника вважаються 

погрози, крики і лайка. 

До зовнішньо організаційного насильства належать зневаги, погрози, 

фізична розправа з боку клієнтів, покупців, чи інших людей, які не працюють 

на даному підприємстві. Крім того, у насильстві на робочому місці може бути 

расова чи статева направленість, яку можна розглядати як дискримінацію.  

Насильство на робочому місці негативно впливає на функціонування 

підприємств і організацій. У Збірці пропонується кілька показників, за 

допомогою яких можна впевнитися в наявності або відсутності проявів 

насильства на підприємстві або в організації. Серед них – абсентеїзм – 

відсутність працівників на робочому місці та невиконання ними службових 

обов’язків, відпустка через хворобу, рівень нещасних випадків на 

виробництві, плинність кадрів. 

Усі перелічені вище чинники прямо впливають на продуктивність 

праці, й коли вони набувають значних масштабів, доводиться спрямовувати 

додаткові ресурси для компенсації втрат. Профілактика насильства на роботі 

допомагає оптимальніше використовувати обмежені ресурси, спрямовуючи їх 

на підвищення продуктивності праці. 

Насильство на роботі серйозно позначається на здоров’ї і благополуччі 

працівників. Коли вони зазнають нападів чи отримують збитки чи травми, 

страждає їх здоров’я. Якщо людина фізично страждає в результаті насильства 

й особистих нападок, не можна забувати й про збитки її психічному 

здоров’ю. Утім, особисті нападки, як правило ретельно готуються. Звід 

називає таки ознаки напруженості на робочому місці, що можуть в 

остаточному підсумку призвести до насильства: образи, агресивна мова 

жестів, агресія, виразний намір заподіяти шкоду. 

Якщо перелічені вище ознаки передують або поєднуються з погрозами, 

словесними образами або іншими видами агресії, будь-який працівник, який 

зазнає такого насильства на роботі, відчуватиме фізичні та психічні 

страждання. 

Збірка практичних правил вказує на необхідність включення 

профілактики насильства на роботі до національних, галузевих та 

корпоративних угод. У цьому підкреслюється важливість кадрової політики й 

практики, що сприяє взаємній повазі та гідній праці. Культура охорони праці, 

досягнута через соціальний діалог, - це ефективний інструмент формування 

політики й практики запобігання насильства на роботі. 

Роль урядів полягає і здійсненні (як правило через інспекцію праці) 

національної політики, що ефективно протидіє насильству на роботі. Вони 

повинні сприяти впровадженню систем управлінню охороною праці, які 

дають можливість роботодавцям оцінити ризик насильства на роботі вжити 
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відповідних ефективних заходів. Спільна робота інспекцій праці, об’єднань 

працівників і роботодавців дозволяє узагальнювати і поширювати  

Позитивний досвід на місцях. Звіт також рекомендує урядам 

протистояти насильству на робочому місці шляхом організації наукових 

досліджень, законодавчої діяльності, мобілізації фінансових ресурсів, 

організації співробітництва. 

Роботодавці зобов’язані знижувати ризик насильства на роботі, 

налагоджувати механізм дисциплінарних стягнень і подачі скарг. Їм варто 

розробляти політику й угоди за участю працівників, надавати необхідну 

інформацію й організовувати навчання.  

Працівники та їх працівники мають вживати всіх доступних і 

необхідних заходів з метою запобігання, усунення й скорочення ризиків, 

пов’язаних з насильством на роботі. Для виконання цього завдання вони 

повинні працювати разом з комітетами з охорони праці в таких сферах, як 

створення й удосконалення стратегії оцінювання відповідних ризиків і 

запобіжних заходів, поширення профілактичної інформації, а також 

співробітництво з роботодавцями в справі навчання персоналу із запобігання 

насильства на робочих місцях. 

У Європі, кожен п’ятий працівник, хоча б раз підвергалися насиллю чи 

приниженню на своєму робочому місці. За даними Європейської агенції 

безпеки праці і охорони здоров’я. 
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УДК 621.791.94 

 

ПЛАЗМОВЕ СТРУГАННЯ МЕТАЛІВ 

 
Р. В. Котенко 

 

Плазмове стругання є різновидом плазмового різання. Незважаючи на 

те, що цей процес існує вже багато років, він викликав новий інтерес у 

представників металообробної промисловості в зв'язку з жорсткістю вимог 

до екології і якості. Застосування плазмового стругання в багатьох випадках 

краще з кількох причин. По-перше, це процес, який виділяє менше димів. 

Багато з альтернативних способів стругання супроводжуються виділенням 

великої кількості димів, металу в газоподібному стані і іншими супутніми 

проблемами. По-друге, плазмове стругання в багатьох випадках забезпечує 

кращу якість кінцевого результату, ніж інші методи. Це, зокрема, дуже 

важливо при ремонті зварних швів. По-третє, з багатьох причин сумарна 

вартість плазмового стругання менше, ніж вартість стругання, виконаної 

іншими способами. Жорсткість вимог до безпеки і захисту навколишнього 

середовища поставило проблему утворення димів на перше місце. При 

плазмовому струганні виділення димів інше. Так само, як і при повітряно-

дуговому струганні вугільним електродом, при плазмовому струганні 

використовують електричну дугу для плавлення металу, що видаляється.  

Однак на відміну від повітряно-дуговому струганні вугільним 

електродом, при плазмовому струганні розплавлений метал з канавки видаляє 

сам газ плазми, а не струмінь повітря. Видалення металу відбувається 

набагато спокійніше. При цьому відбувається менше випаровування 

розплавленого металу і зменшується його взаємодія з навколишньою 

атмосферою. Плазмове стругання, на відміну від повітряно-дугового 

стругання вугільним електродом, зменшує або виключає потенційно складні 

проблеми утворення димів, покращує якість зварних швів, особливо з 

нержавіючої сталі та алюмінію, зменшує як прямі, так і непрямі витрати. Для 

плазмового стругання можна використовувати обладнання плазмового 

різання, але це не виключає специфічних вимог до систем плазмового 

стругання. Нарешті, необхідно відзначити, що існує багато потенційних 

областей промисловості, де можна ефективно використовувати плазмове 

стругання, беручи до уваги всі її переваги. 
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УДК 621.362.2. 

 

АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ВИБІР ТИПУ ДАТЧИКІВ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

 

О.В. Кочетков, Т.О. Гаур 

 

Для передачі в електричну схему інформації про положення різних 

рухливих елементів, таких як вали, заслінки, кришки, ротори 

електродвигунів, у свій час були розроблені спеціалізовані прилади, відомі як 

датчики положення. Існують датчики, засновані на електромеханічному, 

ємнісному, індуктивному, ультразвуковому, магнітному або оптичному 

принципі роботи, а також безліч комбінованих пристроїв. Кожний тип 

датчиків має конкретні переваги й недоліки й має свою область застосувань.  

Відмітними характеристиками сучасної електроніки є компактність і 

економічність. І якщо з компактністю в датчиків Холла особливих проблем 

ніколи не було, то з економічністю донедавна було непросто: у зв'язку з 

появою економічних електронних приладів, що дозволяють пристрою кілька 

років працювати від одноелементної літієвої батарейки, навіть невеликий 

струм споживання звичайного датчика Холла вже вносить відчутний вклад у 

загальне енергоспоживання системи. 

Тому останнім часом провідні виробники електронних компонентів, у 

тому числі Texas Instruments і Honeywell, представили новий тип датчиків 

положення на основі ефекту Холла, що відрізняється підвищеною 

економічністю. Ключовою особливістю цих мікросхем є ультрамалий струм 

власного споживання, який у сукупності з компактними розмірами й високою 

чутливістю робить їх ідеальними для компактних додатків з батарейним 

живленням, наприклад, для бездротових датчиків охоронних систем, 

пристроїв інтернету речей і інших систем. 

Для підвищення точності, надійності та ефективності роботи 

енергетичного обладнання судна за допомогою автоматизації технологічного 

процесу в магістерській  роботі пропонується застосовувати датчики 

положення з ультра малим енергоспоживанням на основі ефекту Холла.  

В сучасних умовах відбувається постійний технологічний розвиток 

датчиків Холла. Вони відрізняються надійністю, точністю і сталістю даних.  
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УДК 519.2: 520: 524 

 

ОСОБЛИВСТІ ЗМІН БЛИСКУ ПУЛЬСУЮЧИХ ЗОРЬ ТИПУ RV TAURI 

 

Л.С. Кудашкіна 

 

 Пульсуючі змінні зорі типу RV Tau звуться також напівправильними, і є 

зорями, які перебувають на стадії пост-асимптотичної гілки гігантів. Вони 

являють собою клас маломасивних (з масами порядку однієї сонячної) 

пульсуючих F–K – надгігантів (Mv = −3m ÷ 5m), що знаходяться, можливо, на 

короткочасної еволюційної стадії переходу від червоного гіганта до 

протопланетарної туманності, що й пояснює малу кількість зірок цього типу 

змінності. [1]. Звідки саме вони потрапляють в смугу нестабільності 

невідомо. 

Зірки RV Tauri належать до сімейства цефеїд типу II, але їх криві 

блиску досить незвичайні для радіально пульсуючих зірок. Визначальною 

характеристикою зірок RV Tauri є крива блиску, яка відображає чергування 

глибоких і дрібних мінімумів, тому іноді їх можна сплутати з затемненими 

подвійними зірками. [2]. У деяких зірках RV Тauri максимуми також 

проявляють чергування. В цих зірках високі максимуми слідують за більш 

глибокими мінімумами. Формальні періоди (інтервали між послідовними 

більш глибокими мінімумами) знаходяться в діапазоні від 40 до 100 днів. 

Амплітуди їх візуальних кривих блиску, як правило, перевищують 1 зоряну 

величину. 

Зірки RV Tauri діляться на два фотометричних підкласи: зірки RVa, які 

підтримують приблизно постійний середній блиск і зірки RVb, які виявляють 

додаткові тривалі варіації, накладені на пульсаційні криві блиску. [3]. 

За даними AFOEV [4] та VSOLJ [5] вивчалася поведінка середнього 

блиску п’яти зорь RV Tau, U Mon, R Sct, R Sge, EP Lyr. Враховуючи відносно 

невеликий інтервал часу (приблизно 20-70 років), зміни середнього блиску не 

можна вважати еволюційними. Швидше за все, цей ефект обумовлений 

випадковими фізико-хімічними процесами в оболонках зірок. Було помічено, 

що у деяких зірок середній блиск змінюється квазіперіодично, у деяких 

хаотично. 

Також у зір типу RV Tau змінюються хаотично амплітуда і фаза 

максимуму блиску. 

Для  зорі U Mon виявлено, що повільне коливання є бімодальним з 

періодами Р1 = 2006±38d, Р2 = 1382±70d [6]. Водночас у цієї зорі 

спостерігається мультиперіодичність з характерними для об’єкта типу RV Tau 

періодами P=46d.183±0.001, p=91d.32±0.07. [1]. 

Нижче на рис.1 і 2 подані приклади змін середнього блиску та фази 

максимуму блиску для двох зорь типу RV Tauri: U Mon та EP Lyr. 
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Рис. 1. Зміни середнього блиску у зорь типу RV Tau (RVb). 

 

   

 
Рис. 2. Приклади зміни фази у зорь типу RV Tau (RVb). 
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УДК 341.46 

 

ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО  

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

В.М. Кузьменко 

 

Беручи до уваги, що поняття «джерела права» належить до числа 

найбільш незрозумілих у теорії права, ми, тим не менш, підтримуємо ту 

точку зору, відповідно до якої джерела міжнародного кримінально-

процесуального права, наразі ті ж самі, що й у міжнародного кримінального  

права і міжнародного права в цілому. Джерелами міжнародного права є 

форми існування норми, які надають їй юридичну силу і відображають спосіб 

її створення: договір;  звичай;  в деяких випадках - рішення міжнародних 

організацій. У вузькому, формально-юридичному, сенсі під джерелами 

розуміють різні форми, в яких суб'єкти міжнародного права закріплюють 

узгоджені правила власної поведінки в ході спілкування між собою. 

У зв'язку з цим, джерела міжнародного права поділяються на:  

1) основні: міжнародні договори; міжнародно-правові звичаї;  

2) допоміжні: документи, що приймаються органами міжнародних 

організацій (декларації, резолюції тощо) - безпосередньо не створюють норм 

міжнародного права, але можуть бути стадією в процесі формування норми 

міжнародного права; судові (арбітражні) рішення; думки найбільш відомих 

фахівців в галузі міжнародного права (доктрина). 

  Таким чином, під джерелами міжнародного кримінального судочинства 

слід розуміти сукупність способів закріплення, форм вираження, а також 

гарантій застосування і дотримання правил діяльності учасників 

міжнародного кримінального процесу (органів міжнародної кримінальної 

юстиції та інших осіб) з розслідування, кримінального переслідування, 

судового розгляду і вирішення справ щодо  найсерйозніших злочинів, що 

викликають стурбованість всього міжнародного співтовариства. 

Основним джерелом міжнародного кримінального судочинства 

являється міжнародний договір, так як кримінальне судочинство у 

справах щодо найсерйозніших злочинів, що викликають стурбованість 

міжнародного співтовариства, має на увазі співробітництво держав та 

інших суб'єктів міжнародного права і ґрунтується на відповідних 

міжнародно-правових нормах.  Міжнародний договір в найбільш чіткій 

визначеній формі висловлює угоду між суб'єктами міжнародного права 

про створення юридично обов'язкових для них правил - міжнародно-

правових норм, що стосуються встановлення, зміни або припинення їх 

взаємних прав та обов'язків, тобто  є основним джерелом міжнародного 

права.  При цьому, переважна більшість норм міжнародного права має 

договірний характер.  Тобто, одну з головних частин юридичних 

джерел відповідальності фізичних осіб за міжнародні злочини, 

складають договори й угоди. 
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Міжнародно-правові звичаї з одного боку, є доказами загальної 

практики, визнаної в якості правової норми (ст. 38 Статуту Міжнародного 

Суду ООН), а з іншого боку є неписані правила, за якими міжнародне 

співтовариство держав в цілому визнало юридично обов'язкову  силу».  

Міжнародний звичай поширюється в основному на ті відносини в період 

збройного конфлікту, які не врегульовані конвенціями.  При цьому 

особливість міжнародних звичаїв полягає в тому, що вони, в силу загальності 

їх визнання, є обов'язковими і для тих держав, які формально не є учасниками 

конвенційних норм. 

  Міжнародно-правові звичаї мають велике значення як для 

міжнародного кримінального судочинства в цілому, так і безпосередньо для 

боротьби з військовими злочинами (так, наприклад, договірні норми в області 

законів і звичаїв війни ґрунтуються на міжнародних звичаях і є їх 

кодифікацією). 

  Документи, що приймаються органами міжнародних організацій 

(декларації, резолюції і т.д.), мають рекомендаційний характер, при цьому не 

мають юридично обов'язкової сили та не є джерелами міжнародного права (і 

міжнародного кримінального судочинства) у власному розумінні слова, хоча 

й відіграють важливу роль у створенні звичайних  норм (так, наприклад, Пакт 

про громадянські і політичні права 1966 р. в Преамбулі містить посилання на 

Загальну декларацію прав людини (Резолюція 217 / А (111) Генеральної 

Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року), що проголосила основні права 

людини, в тому числі й у сфері кримінального судочинства (ст. 7-11), хоча 

сама Декларація не є джерелом міжнародного кримінального судочинства). 

  Судові (арбітражні) рішення, прийняті міжнародними організаціями, 

служать засобом з'ясування, тлумачення, а нерідко і схвалення норм 

міжнародного права з боку міжнародного співтовариства.  Відповідно до 

положень вітчизняної та зарубіжної доктрини міжнародного права судові 

рішення не належать до основних джерел міжнародного права.  Проте, вони 

істотно впливають на розвиток міжнародного кримінального судочинства, 

оскільки констатують відсутність або наявність тієї чи іншої міжнародної 

кримінально-процесуальної норми. 

  До допоміжних джерел міжнародного кримінального судочинства слід 

віднести: рішення і вироки національних судів, національне 

(внутрішньодержавне) кримінально-процесуальне законодавство, яке може 

імплементувати норми міжнародного права (включення норм про 

кримінальне переслідування в національне законодавство держав), або 

випереджати його, забезпечувати здійснення принципів і норм міжнародного 

права на території держави, але не повинно суперечити міжнародно-

правовим нормам. 

Думки найбільш відомих фахівців в галузі міжнародного права 

(доктрина) також не належать до основних джерел міжнародного 

кримінального судочинства.  Тим не менш, вони мають серйозний вплив на 

розвиток інституту міжнародного кримінального судочинства в цілому, 

сприяють прийняттю міжнародними органами кримінальної юстиції 
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справедливих, науково-обґрунтованих рішень. 

Таким чином, джерела міжнародного кримінального судочинства 

можуть бути зведені в дві групи: перша об'єднує договірні і звичайні норми 

міжнародного права, що регулюють відносини, які виникають в ході 

судочинства у справах щодо найсерйозніших злочинів, що викликають 

стурбованість міжнародного співтовариства (основні джерела), друга група 

представлена рішеннями  міжнародних організацій з питань боротьби з 

даною категорією злочинів, деякими судовими рішеннями та окремими 

нормами національного права держав (допоміжні, непрямі джерела). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

УДК 342.9:656.045  

 

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ 

 

О.О. Кукшинова 

 

Адміністративні правопорушення на морському транспорті є досить 

поширеним видом адміністративних правопорушень. Основним нормативно-

правовим актом, який передбачає адміністративну відповідальність за 

вчинення правопорушень на морському транспорті є Кодекс України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), що містить перелік складів 

адміністративних проступків, які посягають на безпеку на морському 

транспорті, однак, необхідно констатувати той факт, що в КУпАП окремо не 

виділено групу складів адміністративних правопорушень на морському 

транспорті. Глава 10 КУпАП, в якій містяться склади правопорушень на 

морському транспорті має назву «Адміністративні правопорушення на 

транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку». З аналізу норм цієї 

глави можливо виділити групу правопорушень на морському транспорті – це 

ст.ст. 114, 115, 116-3, 120, 129, 130, 133, 134, 136 КУпАП). 

Склади адміністративних правопорушень на морському транспорті, за 

які особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності, 

закріплені в главі 10 КУпАП «Адміністративні правопорушення на 

транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку», в якій міститься біля 

30 складів правопорушень на морському транспорті. У сфері, що 

розглядаємо, адміністративну відповідальність передбачено за: порушення 

правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті (ст. 114); 

порушення правил користування засобами морського транспорту (ст. 115); 

порушення правил реєстрації торговельних суден (ст. 116-3); порушення 

правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і 

повітряному транспорті (ст. 120); допуск до керування транспортними 

засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають 

права керування транспортним засобом (ст. 129); керування транспортними 

засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції (ст. 130); порушення правил 

перевезення небезпечних речовин і предметів на транспорті (ст. 133); 

провезення ручної кладі понад установлені норми і неоплаченого багажу (ст. 

134); порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів 

на залізничному, морському, річковому та автомобільному транспорті (ст. 

136). 

Окрім КУпАП, до нормативних підстав адміністративної 

відповідальності в досліджуваній сфері можна віднести Закони України «Про 
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транспорт» від 10 листопада 1994 р., «Про морські порти України» від 17 

травня 2012 р., Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 

1995 р. та інші. 

Фактичною підставою адміністративної відповідальності за 

правопорушення на морському транспорті, що дозволяє притягнути певну 

особу до відповідальності, є вчинення адміністративного правопорушення у 

цій галузі. Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням 

(проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи 

бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи 

громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність.  

Таким чином, можливо зробити висновок, що під адміністративним 

правопорушенням на морському транспорті слід розуміти суспільно 

небезпечне, протиправне, винне діяння, що посягає на встановлені порядок і 

безпеку руху на морському транспорті, правила користування засобами 

морського транспорту, правила випуску судна в плавання або допуску до 

керування судном осіб, які не мають відповідного документа, порушення 

правил реєстрації торговельних суден, перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом за яку законом передбачено адміністративну 

відповідальність. 

Процесуальною підставою адміністративної відповідальності за 

правопорушення на морському транспорті є наявність постанови у справі про 

адміністративне правопорушення чи прирівняного до неї документу 

компетентного органу державної влади чи його посадової особи про визнання 

особи винною у вчиненні адміністративного правопорушення та накладення 

адміністративного стягнення.  

У ст. 255 КУпАП закріплено перелік осіб, які мають право складати 

протоколи про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами,  

зазначеними в статтях  218-221 КУпАП, аналіз якої дає підстави зробити 

висновок, що протоколи про адміністративні правопорушення на морському 

транспорті мають право складати: інспектори з безпеки на морському та 

річковому транспорті, працівники відомчої, сільської пожежної охорони та 

члени добровільних пожежних дружин (команд),  протипожежних об'єднань 

громадян. 

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому 

транспорті згідно зі ст. 225 КУпАП та Положення «Про Державну інспекцію 

України з безпеки на морському та річковому транспорті» від 17 липня 2014 

р. розглядає справи про такі адміністративні правопорушення: про 

порушення правил по охороні  порядку і безпеки руху на морському 

транспорті,  правил користування засобами морського транспорту, правил по  

охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах,  

правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які  

не мають відповідного документа, правил, що забезпечують безпеку  

експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах, правил реєстрації 

торговельних суден, правил користування річковими і маломірними суднами, 



 94 

правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден, правил 

пожежної безпеки на морському і річковому транспорті, допуск до керування 

річковим або маломірним судном осіб, які перебувають у стані сп'яніння, 

передачу керування судном особі, яка перебуває у стані сп'яніння, керування 

річковими або маломірними суднами судноводіями у стані сп'яніння, у тому 

числі вчинене особами, які не мають права керування плавучими засобами,  

ухилення від проходження огляду на стан сп'яніння, порушення правил 

перевезення небезпечних речовин або предметів  на морському  і річковому 

транспорті, перевезення ручної кладі понад установлені норми на   

морському і річковому транспорті, безквитковий проїзд на суднах водного  

транспорту, порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності  

вантажів на морському і річковому транспорті, невиконання законних вимог 

посадових осіб органів морського і річкового транспорту. 

Від імені Державної інспекції України з безпеки на морському та 

річковому транспорті розглядати справи про адміністративні    

правопорушення і накладати  адміністративні стягнення мають право: 

керівник Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому 

транспорті та його заступники, керівник територіального органу  

центрального органу виконавчої  влади, що забезпечує реалізацію  державної  

політики  у  сфері  безпеки  на  морському та річковому транспорті та його 

заступники, капітан морського порту або капітан судна. 
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УДК 1(075.8) 

 

ВЕБЕРІВСЬКА КОНЦЕПЦІЯ КРИТЕРІАЛЬНИХ МІРИЛ 

ВИПРАВДАНОСТІ ЮРИДИЧНОГО ЗАКОНУ 

 

В.В. Куліченко 

 

Аналізуючи рушійні мотиви історичного розвитку права, можна 

помітити, що одним з головних чинників цього розвитку є трансформація 

людських уявлень про «належний порядок». У свою чергу, такі уявлення 

змінюються, по-перше, внаслідок постійних переосмислень цільових 

орієнтирів правової нормативності, а, по-друге, через динаміку дійсних 

суспільних відносин, регулювання яких завжди, врешті-решт, виявляє свою 

неузгодженість із «статикою» консервативних норм. Тож з кожною правовою 

реформацією постає питання стосовно тих смислових основ, на підставі яких 

нові закони варто вважати більш відповідними «духові права» і гідними їх 

дотримання. 

У методологічній площині згадане питання полягає у визначенні 

критеріальних мірил виправданості юридичного закону, його легітимації в 

системі значущих правових цінностей та реальних умов його практичного 

функціонування. При цьому неважко помітити, що впродовж усієї історії 

права, аж до ХІХ ст., методологія обґрунтування права, попри її, здавалося б, 

надзвичайно широке змістовне розмаїття, виявляє доволі стандартний та 

монотонний характер в плані її логічної побудови. Відмінність полягала лише 

у тому, які саме підвалини розглядались як базові при подібних 

аргументаціях: чи всезагальні принципи «космічної гармонії», чи 

природність людських потреб, чи мудрість божественного провидіння, чи 

безвідносні атрибути «ідеї права» тощо.  

Ситуація докорінно змінюється з кризою та розкладом абсолютизму в 

політичному житті суспільства й зародженням нових економічних відносин, 

що створюють можливість суспільного самовизначення особи незалежно від 

її місця в традиційній соціальній ієрархії.  

Відповідним чином, на цьому історичному етапі відбувається 

загострення нової проблематизації у сфері методології права: до традиційних 

дискусій стосовно першооснов правової нормативності додається проблема 

легітимного правопорядку. Останній починають відрізняти, з одного боку, від 

легального порядку (тобто такого, що узгоджується з чинним 

законодавством), а з іншого – від порядку, котрий існує у позамежних 

суспільному життю людини сферах (де серед чинників їхньої динаміки ми не 

стикаємося з суб’єктивними інтересами). Тож легітимний – відповідний 

«духові дійсних правовідносин» – порядок вже не може бути ні логічно 

зведеним до нормативності існуючого офіційного закону, ані каузально 

обґрунтованим тими чи іншими універсальними законами природи або 

якими-небудь «абсолютними» метафізичними підвалинами. 

Перша спроба теоретичної концептуалізації та системного викладення 
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цього принципово нового підходу до правової методології була здійснена, як 

відомо, М. Вебером наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Варто, насамперед, 

відзначити, що цей підхід ґрунтувався на зовсім інших логічних засадах, аніж 

усі попередні моделі таких концептуалізацій. По-перше, тут пропонувалося 

особливе тлумачення змісту причинності як такої: вона була інтерпретована 

вже не у «жорстко» детерміністському розумінні (як «абсолютна й 

безумовна» каузальна залежність між явищами), а як «адекватність» 

поведінки чи дії «умовам взаємного сприяння» взаємодіючих сторін набуттю 

певного стану та його підтриманню. Як наполягає автор такого підходу, «ми 

здатні… оцінити ступінь сприяння певних «умов» певному результатові, 

щоправда, аж ніяк не однозначно і не методами ймовірнісного обчислення, 

але у вигляді оцінки відносної «міри» даного сприяння шляхом порівнювання 

з тим, яку дію спричинили б на згадані реакції самі умови, котрі ми мислено 

видозмінюємо»  

По-друге ж, згідно з описаним підходом, легітимність права та 

передбачуваного ним правопорядку належить оцінювати не шляхом їх 

«підведення» під деяку апріорну схематику, традицію чи абсолютизований 

принцип, а встановленням міри взаємоузгоджуваності об’єктивно 

сформованих відносин з деонтологією суб’єктивно бажаної нормативності. З 

цієї точки зору право постає як постійно еволюціонуюча система, 

становлення та подальший розвиток якої має визначатися, передусім, 

умовами «резонансної» взаємовідповідності між її ключовими орієнтирами 

та специфікою соціокультурного контексту, охоплюваного діапазоном 

правового регулювання.  

Якщо, наприклад, активно розроблювана та популярна у цей час 

марксистська методологічна доктрина передбачала традиційно-каузальну 

детермінованість «координат правосвідомості» економічними підвалинами 

суспільного буття (тобто право розглядалось як наслідок, однозначно 

зумовлений рівнем розвитку продуктивних сил та характером організації 

виробничих відносин), то, на думку М. Вебера, значно коректнішим є їхнє 

співвіднесення не як «причини» та «наслідку», а як «коеволюціонуючих» 

підсистем культури.  

Урешті-решт, варто також відзначити, що веберівська концепція 

легітимності стала свого часу досить яскравим свідченням «історичної 

вичерпаності» класико-раціоналістичного фундаменталізму у філософсько-

правових дослідженнях, що був своєрідним «лейтмотивом» усієї епохи 

модерну і передбачав обґрунтування права з точки зору його здатності 

виконувати роль засобу «раціоналізації» дійсності, її переоблаштування 

згідно з апріорними деонтологічними уявленнями людського розуму.  

Звідси стає зрозумілою загальна спрямованість подальших 

світоглядних трансформацій та, відповідно, змін у моделях обґрунтування 

правової нормативності. Світогляд відходить у своїх підвалинах від класичної 

«суб’єкт-об’єктної матриці». Право ж дедалі більше тяжіє у своїх 

тлумаченнях та обґрунтуваннях до так званих «інтегративних парадигм», що 

орієнтують на єдність онтологічного та деонтологічного його аспектів (коли 
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правосвідомість розуміється як органічний компонент структури правової 

реальності, в результаті чого дійсність має регулюватися на підставі лише 

таких уявлень про належне, які, в свою чергу, узгоджені з тенденціями 

динаміки самої дійсності). 

Підставою для визнання доцільності зазначених метаморфоз у сфері 

світовідношення взагалі та методології обґрунтування права зокрема може 

слугувати наступне концентроване логічне резюмування описаних вище 

історичних віх розвитку філософсько-правової думки щодо співвідношення 

«логосу реальності» та «номосу належності».  

У зв’язку з цим, насамперед, варто згадати, що сама історія права 

починається тоді, коли людське суспільство вступає в еру упорядкування 

своїх відносин за нормативністю, забезпечуваною не лише «доброю волею», 

але й примусом з боку спеціальних політичних структур, оскільки вимоги 

цієї нормативності знаходять у соціумі своє виправдання як справедливі, 

«правильні», «природні». Створюючи ж такі закони, людство одразу 

стикається з проблемою обґрунтування їх нормативної сили. Історично і 

логічно першою формою вирішення згаданої проблеми є узгодження цих 

законів з організацією природи: спочатку – «зовнішньої», оточуючої людину, 

а потім – «внутрішньої», власної («природних людських вигод»). Тож на довгі 

віки людина стає, так би мовити, «слухняним учнем природи».  

Далі, мірою заглиблення у метафізичні підвалини упорядкування обох 

«іпостасей природності», людство переспрямовує свою увагу на їх Творця – 

граничну основу як буття, так і належності. 

Зрештою ж, закономірно настає той переломний момент, коли «учень» 

наважується на «власну позицію» щодо сущого та належного, усвідомлюючи 

себе як автономного суб’єкта, «рівноздатного» із «учителем» (а іноді й 

позиціонуючи себе вище нього чи взагалі зрікаючись його вчення). 

Приблизно за такою принциповою схемою відбувався перехід до класико-

гуманістичних моделей обґрунтування «ідеї права», на підставі якої 

передбачалася правова раціоналізація «нерозумного та несправедливого 

світу». Проте численні невдалі спроби подібної «раціоналізації» дедалі 

переконливіше схилятимуть до думки, згідно з якою марно сподіватися на 

виявлення чогось «на кшталт абсолютної об’єктивної істини, з якої, 

індуктивно чи дедуктивно, можна було б вивести які-небудь висновки 

стосовно права. Основи його раціональності не є чимось таким, що остаточно 

передзадане в існуючій реальності, а постійно виробляються через 

комунікацію з іншими. Вони являють собою перманентний пошук найкращої 

відповіді шляхом все більш масштабного діалогу… Тому практичний розум 

(йдеться про раціональні основи нормативної свідомості. не може більше 

засновуватися на телеології історії (як це робив марксизм), ні на конституції 

людського роду (як у філософській антропології М. Шелера чи А. Гелена), ані 

просто на успішності певних традицій». Відповідно, з цієї точки зору, 

обґрунтування права через встановлення «мостів між сущим та належним» 

вже не передбачає жорсткого «онтологічного визначення того, що учасники 

правових дій та відносин повинні робити…» таке взаємоузгодження 
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нормативності права та реальності буття має досягатися «вписуванням» 

першої в контекст самоорганізаційних механізмів другої. Адже регулювання 

того, що неможливо однозначно спрогнозувати й організувати, полягає лише 

у створенні відповідних умов для його самоорганізації.  
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УДК 517.925 

 

ПРО АСИМПТОТИКУ  ОДНОГО КЛАСУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ 

РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ  

     

 Л. І. Кусік  

 

Вивчаємо асимптотичну поведінку диференціального рівняння 

0 0 0 1 1= ( ) ( ( )) ( ( ))[1 ( , , ')],y p t z t z t t y y                          (1) 

де 0 { 1,1}   , :[ , [ ]0, [p a     неперервна функція, []0,:  ii Y - 

неперервні правильно змінні в iY  функції порядків i  0,1)=(i , 0 1 = 1  ,  

< <a   , ( {0,1})Y
i

i    однобокий окіл iY , ( {0,1})iY i  дорівнює 

або 0 , або  , 
0 1

:[ , [ Y Ya     неперервна функція, що задовольняє 

умову  

0 1
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  Рівняння (1) розглядаємо на класі так званих ),,( 010  YYP - розв’язків. 

Означення 1. Розв’язок y  рівняння (1), що визначений на проміжку 

0[ , [ [ , [t a  , називаємо ),,( 010  YYP -  розв’язком , де 0    , якщо 

виконані наступні умови  
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При розгляді рівняння (1) припускаємо, що числа ( = 0,1)i i , які 

визначаємо наступним чином 

1, 0 0,

1, 0 0,

i

i

i i Y

i

i i Y

якщо Y або Y і лівий окіл

якщо Y або Y і правий окіл



      


 
     

 

задовольняють нерівності                               

0 1 0 0 1 0> 0 = < 0 = 0,при Y і при Y                     (2) 

0 1 1 0 1 1> 0 = < 0 = 0.при Y і при Y                       (3) 

        Тут у припущенні виконання нерівностей (2), (3), 0 1 = 1    і  деяких 

умов на функції p , 1 , 2 ,   для   0 \ {0,1}   встановлено умови 

існування  та асимптотичні зображення ),,( 010  YYP - розв’язків. 
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УДК 621:39 

 

МОБІЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ РАДІООБСТЕЖЕННЯ ЗОНИ 

ПОКРИТТЯ МЕРЕЖІ СТАНДАРТУ WI-FI 

 

Д.В. Кутяков 

 

У бездротових системах дуже складно передбачити поширення 

радіохвиль і визначити наявність інтерференції без використання тестового 

обладнання. Адже різні перешкоди, як наприклад стіни, двері, ліфтові шахти, 

люди і т.п. вводять різний рівень загасання сигналу, що є причиною того, що 

діаграма спрямованості радіо стає неоднозначною і непередбачуваною. Для 

розуміння поведінки і поширення радіосигналів до початку розгортання 

точок доступу бездротової мережі WiFi необхідно виконувати 

радіообстеження зони покриття (Site Survey). 

Інструменти, необхідні для такого обстеження поділяються на апаратні 

і програмні. У даній статті увага приділяється тільки програмним 

інструментам. 

Більшість інструментів для аналізу Wi-Fi покриття на базі OS Windows 

пропонують велику кількість функціональних можливостей, однак 

переміщати комп'ютер по обстежуваної території не завжди зручно. Саме з 

цієї причини в подальшому аналізі беруть участь програми для мобільної ОС 

Андроїд. 

Мобільні додатки-аналізатори Wi-Fi-покриття не є рідкістю, але в разі 

вибору програми автор спирався на такі критерії: безкоштовне 

розповсюдження, можливість будувати «теплові карти» (тобто відображати 

зони з упевненим прийомом зеленим кольором, а зони нестійкого сигналу - 

червоним) і наявність незвичайного функціонал (чогось більшого, ніж просто 

моніторинг каналів). В результаті перелік з десятків додатків вдалося 

скоротити до 4-х. 

В огляд увійшли такі програми як:  

1. Wi-Fi Analyzer and Surveyor,  

2. Wi-Fi Visualizer,  

3. iMapper Wi-Fi Pro,  

4. і WiTuners Mobile: 

В результаті порівняння були зроблені наступні висновки: 

1. Додаток WiFi Analyzer and Surveyor має легкий зрозумілий інтерфейс, 

але можливості побудови теплових карт вельми обмежені, що робить його 

придатним лише для поверхневого аналізу невеликих WiFi мереж. 

2. Wi-Fi Visualizer, мабуть, найпростіше за кількістю функціоналу 

додаток, з усіх розглянутих нами. Воно фіксує і видає в звіт інформацію лише 

про те обладнанні (точки доступу), до якого ви підключені в даний момент. 

Однак при побудові теплової карти використовуються алгоритми 

передбачення рівня сигналу, і вона виходить більш наочною. 

3. Додаток iMapper WiFi має деякі унікальні функції і інструменти, 
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наприклад автоматизовані тести мережі, але це поки не зовсім завершена 

функція. Графічне побудова теплової карти при різних вимірах давало різні 

результати, досить сильно відрізняється від попередніх вимірювань, що 

ставить під сумнів правильність алгоритмів визначення та відображення 

вимірюваних даних. Також можна сказати, що документація і підтримка у цій 

програми практично відсутні. Ця програма може бути добре використано для 

простих обстежень в своєму будинку і на малих офісних мережах, але його не 

рекомендується використовуватися для професійного обстеження мереж. 

4. Додаток WiTuners Mobile є досить серйозним продуктом з 

можливістю безкоштовного використання. Воно націлене на ринок великих 

підприємств і надає деякі унікальні функції, такі як безперервне тестування 

для віддаленого моніторингу Wi-Fi і підтримки аналізатора спектра. Проте, 

графічний інтерфейс програми і процеси вимірювань не настільки дружні і 

інтуїтивно зрозумілі. На смартфоні з цим додатком працювати не зовсім 

зручно. 

І наостанок наведемо порівняльну таблицю розглянутих Wi-Fi 

аналізаторів для Android із зазначенням їх основних особливостей: 

 

Таблиця 1.Безкоштовні програми - аналізатори Wi-Fi покриття 

 Wi-Fi Analyzer 

and Surveyor 

Wi-Fi 

Visualizer  

iMapper Wi-Fi 

Pro  

WiTuners 

Mobile 

Переваги Простий і 

зрозумілий 

графічний 

інтерфейс 

Можливість 

зберігати 

списки SSID і 

графіки 

Можливість 

швидкого 

тестування 

мережі 

Розширені 

можливості 

при побудові 

карт радіо-

аналізу 

Недоліки Чи не 

інформативні 

теплові карти 

Показує на 

теплової карті 

тільки той 

пристрій, до 

якого 

підключений 

ваш смартфон 

Немає 

технічної 

підтримки та 

документації. 

Можливо, 

помилково 

будує теплові 

карти 

Складний 

інтерфейс, 

потрібно 

чимало часу, 

щоб в ньому 

розібратися 
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УДК34:329.286 

 

СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ 

 

Н.А. Кучеренко  

 

Правовий нігілізм – одне з тих понять, яке нині активно 

"експлуатується" як у науковій, так і в публіцистичній літературі, 

використовується в офіційно-діловою мовою, політико-дипломатичному 

обороті і побутовому лексиконі. Увага до цього явища з боку наукового 

співтовариства за останні роки значно посилився. Про нього розмірковують 

філософи і соціологи, економісти і педагоги, політики і прості громадяни, 

фахівці у сфері теоретико-правових досліджень і юристи - практики.  

У той же час, завоювавши надзвичайно широку популярність, поняття 

залишається у відриві від самого явища, поза належним і всебічного аналізу 

сутності одного з найбільш масових і негативних феноменів сучасної 

правової дійсності. Як констатують Н.І. Матузов і А.В. Малько, проблема 

правового нігілізму "у навчальній літературі з теорії держави і права до цих 

пір не розглядалася. У науковому плані вона також в належній мірі поки не 

досліджена"  

Правовий нігілізм є не просто механічну суму негативних правових 

почуттів, емоцій і настроїв, а синтезоване цілісне утворення, яке, втім, не 

позбавлене своїх кількісних і якісних параметрів, зовнішніх зв'язків та 

взаємодій. "Правовий нігілізм багатоликий, витончений і підступний. Він 

здатний мімікрувати, видозмінюватися, пристосовуватися до обстановки". 

Будучи суперечливим і одночасно широко поширеним елементом 

юридичної сфери, правовий нігілізм знаходить своє специфічне вираження 

(матеріалізацію) в самих різних проявах, виявляє дивовижні здібності 

"контактувати" з багатьма явищами правового буття.  

Однак чим більше зв'язків виявляє правовий нігілізм, тим очевидно 

більшу небезпеку він представляє для розвитку російського права. Особливо 

негативно це може позначитися на нових, перспективних напрямках. Ще М. 

Хайдегтер звертав увагу на те, що нігілізм  єісторичний рух, а не якесь 

представлене вчення або погляд, це рух виявляє таку глибину, що його 

розгортання може мати наслідком світову катастрофу" . Нігілізм, торкаючись 

моральності, релігії, політики, права, ідеології, приймає самі різні форми. 

Однак головний його ознака – заперечення або неповага тих цінностей і 

норм, які є основоположними в тій або іншій сфері соціальної практики і 

теоретичної думки. Ось чому нігілізм – явище деструктивне, що володіє 

колосальною руйнівною силою. У своїх крайніх проявах він змикається з 

екстремізмом і радикалізмом, максималізмом і фанатизмом. Наявність 

правового нігілізму Україні констатують багато вітчизняних "і зарубіжні 

вчені". Думки більшості дослідників про витоки в нашій країні зводяться до 

двох позицій. По-перше, багато авторів пов'язують його з юридичною 

неграмотністю населення", з повсюдним повсякденним зневагою 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%86_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC
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законодавством". Другою причиною, на думку багатьох вчених, є 

недосконалість і суперечливість законів. Існують й інші точки зору. Існує 

безліч різних форм, сторін, граней його конкретного прояву. Зазначимо лише 

на деякі з них, найбільш яскраві і очевидні.  

Перш за все це прямі умисні порушення чинних законів та інших 

нормативно-правових актів. Ці порушення складають величезний, масив 

кримінально караних діянь, а також цивільних, адміністративних і 

дисциплінарних проступків. Злісний, корисливий кримінальний кримінал – 

найбільш грубий і небезпечний вид правового нігілізму, що наносить 

незліченний, що не піддається точному визначенню шкоду суспільству – 

фізичний, матеріальний, моральний.  Закони зневажаються відкрито, цинічно 

і майже безкарно. Злочинний світ диктує свої умови, веде наступ на саму 

державу, претендує на владу. Він відстежує і почасти контролює дії 

правоохоронних органів, використовує по відношенню до них методи 

шантажу, підкупу, погроз, не зупиняється перед розправою з законодавцями, 

журналістами, суддями, банкірами, підприємцями.  

Підміна законності політичної, ідеологічної чи прагматичної 

доцільністю, виходи різних офіційних посадових осіб та органів, суспільних 

груп і сил на неправове поле діяльності, прагнення реалізувати свої інтереси 

поза рамками Конституції або в «розрідженому правовому просторі» – ось 

прикмети нинішньої політичного життя в Україні. 

Разом з тим слід зауважити, що ідея законності і порядку при певних 

обставинах може бути використана зацікавленими лідерами і владними 

структурами як привід для застосування сили і порушення прав людини, так 

само як і необхідність боротьби зі злочинністю. Практика останнього часу 

підтверджує це. А як відомо, немає нічого небезпечнішого, ніж узаконене 

беззаконня. 

Серйозним джерелом і формою вираження політико-юридичного 

нігілізму є порушення прав людини, особливо таких, як право на життя, 

честь, гідність, житло, майно, безпеку. Слабка правова захищеність 

особистості підриває віру в закон, в здатність держави забезпечити порядок і 

спокій в суспільстві, захистити людей від злочинних посягань. Безсилля ж 

права не може породити позитивного ставлення до нього, а викликає лише 

роздратування, невдоволення, протест.  

Нарешті, можна виділити теоретичну форму правового нігілізму, що 

випливає з деяких старих і нових постулатів, Вони були пов'язані як з 

догматизації і вульгаризацією відомих положень марксизму про державу і 

право, так і з рядом невірних або суто ідеологізованих, а тому спотворених 

уявлень про державно- правовову дійсніст та її розвиток. 
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УДК 81’243 

 

РОЗВИТОК НАВИЧОК РОБОТИ З ПРОФЕСІЙНО-

ОРІЄНТОВАНИМИ ТЕКСТАМИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

І.О. Лелет 

 

Значення читання в процесі навчання іноземних мов має виняткове 

значення як засіб підвищення рівня володіння мовою і як джерела інформації. 

Потік інформації стрімко збільшується з кожним днем, і випускникам 

вищих навчальних закладів неминуче доведеться зіткнутися з необхідністю 

інтенсивного використання іноземної мови в професійній діяльності. Крім 

того, зростаючі ділові та культурні зв’язки із зарубіжними країнами 

вимагають, щоб сучасні фахівці володіли навичками читання документів, що 

супроводжують імпортну продукцію та послуги тощо, могли самостійно 

здійснювати інформаційний обмін з іноземними діловими партнерами. 

Наведені обставини роблять актуальним розвиток навичок роботи з 

професійно-орієнтованими текстами в процесі навчання студентів іноземним 

мовам. Наведемо основні завдання, що стоять перед студентами в процесі 

вивчення професійно-орієнтованої літератури на іноземній мові: 

1) отримання інформації, яка б доповнювала та поглиблювала 

навчальний матеріал, що опановується студентами в процесі вивчення 

профільних дисциплін навчального плану; 

2) формування необхідних навичок щодо подальшого самостійного 

читання літератури за фахом. 

Відповідно до зазначених завдань ми пропонуємо наступні види роботи 

з оволодіння навичками читання літератури за фахом: 

- робота з оригінальними професійно-орієнтованими текстами, а саме 

аналітико-синтетичне (і обов’язково екстенсивне) читання з відповідним 

контролем розуміння прочитаного у процесі аудиторних занять; 

- виконання ефективних вправ (на спеціально підібраному для цього 

матеріалі) до і після читання професійно-орієнтованих текстів. 

Власне читання лише на самому початку буде читанням для розуміння 

змісту тексту в цілому. Надалі необхідно перед читанням тексту ставити 

перед студентами ті або інші завдання, щоб поступово знайомити їх із 

специфікою читання спеціальної літератури і виробити у них тверді вміння та 

навички, необхідні в майбутній професійній діяльності: 

1) виділити головну думку; 

2) вибрати необхідні деталі; 

3) конспективно передати зміст прочитаного на рідній мові; 

4) узагальнити прочитане; 

5) швидко проглянути текст і вибрати основні наукові факти; 

6) знайти відповіді на поставлені запитання; 
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7) прочитати схему або зобразити прочитане схематично або у вигляді 

малюнку; 

8) знайти потрібне посилання, формулювання або довідку. 

Відповідно до другої мети, надбання необхідних навичок для 

подальшого самостійного вивчення професійно-орієнтованої літератури 

студентам доцільно виконувати вправи, спрямовані на: 

- впізнання (ідентифікацію) невідомих слів за асоціацією, із контексту,  

за словотворчими елементами, за приналежністю до групи інтернаціональних 

слів та ін.; 

- впізнання мовних моделей у процесі читання, тобто розуміння мовних 

зразків, що мають в основі ту або іншу модель, характерну для даного виду 

фахової літератури; 

- уміння користуватися словниками та довідниками. 

Важливу роль в роботі над оригінальними текстами спеціального 

характеру відіграє навчання впізнанню та розумінню інтернаціональних слів 

без допомоги словника. Навчати цьому потрібно регулярно і планомірно, 

зважаючи на розподілення всіх інтернаціональних слів на наступні групи: 

- слова з повним збігом значень у двох мовах (таких слів у професійно-

орієнтованих текстах приблизно 87%); 

- слова з частковим збігом значень в двох мовах (таких слів – 10%); 

- слова з повною розбіжністю значень в двох мовах (таких слів – 3%). 

Для подолання граматичних труднощів під час роботи з текстами 

необхідно сформувати у студентів відповідні навички та довести їх до 

автоматизму. Для досягнення цієї мети доцільно виробляти вміння пізнавати 

та виділяти в тексті характерні для нього мовні моделі. 

Існує розмаїття форм і методів роботи студентів під час читання текстів 

іноземною мовою. Багато питань розвитку навичок роботи з текстами за 

фахом ще чекають своєї розробки як в теоретичному, так і в практичному 

плані. 
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УДК 37.091.3 

 

ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОГО 

СПРЯМУВАННЯ 

 

О.О. Леонов 

 

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

економіко-управлінського спрямування на стадії навчання у вищому 

навчальному закладі є найважливішим чинником для підготовки 

професіонала. 

Компетентність виступає поняттям, яке висвітлює аспекти поведінки 

людини, пов’язані з виконанням роботи, визначає основну характеристику 

особистості, яка досягла або здатна досягти високих результатів у діяльності. 

В цьому розумінні компетентність є похідною від компетенції, виступає як 

характеристика індивідуальної специфіки кожного окремого суб’єкта, що 

володіє компетенцією, вимірюваним умінням, здатністю, знанням або 

поведінковою характеристикою, необхідною для успішного виконання певної 

роботи. 

Зазначене визначення дає змогу зрозуміти, що під час підготовки 

фахівців потрібно орієнтуватись на певну галузеву специфіку. Разом з тим 

існують більш важливі чинники, які потрібно враховувати під час 

формування вмінь і навичок фахівців економіко-управлінського спрямування. 

Формування компетентності спеціалістів повинно включати не лише 

відповідні сучасні теоретичні матеріали, але і практичний досвід. Елементи 

компетентності фахівця економіко-управлінського спрямування показані на 

рис. 1. 

 

Організаційно-
стратегічна 

компетентність 

Адміністративна 
компетентність 

Психологічна 
компетентність 

Аналітична 
компетентність 

Комунікативна 
компетентність 

Загально-культурна 
компетентність 

Ключові елементи 
професійної 

компетентності 

Компетентність у сфері 
прийняття рішень 

Виробнича 
компетентність 

Рис. 1  Склад елементів професійної компетентності фахівця 

з економіки та управління 
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Проблема вибору системи методів, прийомів і засобів навчання є 

однією з важливих проблем і залишається актуальною на теоретичному і 

практичному рівнях. Потреба вдосконалення методики навчання предметів 

професійно орієнтованого циклу у підготовці майбутніх фахівців економіко-

управлінського спрямування пов’язана з вирішенням важливих завдань 

сучасної професійної освіти: забезпеченням професійної спрямованості 

дисциплін з урахуванням специфіки майбутнього фаху, реалізацією 

міжпредметних зв’язків між загальноосвітніми і спеціальними дисциплінами, 

досягненням логічної послідовності у процесі вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін. 

Однак поза увагою залишаються проблеми, які пов’язані з розробкою 

конкретних методик викладання професійно орієнтованих дисциплін 

(«Управління персоналом», «Менеджмент», «Інноваційний менеджмент», 

«Фінансовий менеджмент» та ін.), метою яких є не лише врахування 

змістовної складової цих дисциплін, а й можливості формування професійної 

компетентності майбутніх менеджерів організацій. Забезпечення цілісності та 

наступності у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін є 

складним завданням практичної діяльності викладачів, яке полягає в єдності 

загальноосвітнього та професійно орієнтованого навчання. 

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

економіко-управлінського спрямування потрібно здійснювати в навчальному 

процесі, але не за рахунок введення додаткових дисциплін, а під час вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін шляхом особливої організації 

навчального процесу та особистої діяльності викладача за умови перебудови 

методів і засобів навчання, а також організації освітнього процесу, яка 

передбачає використання сучасних інноваційних технологій. 
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УДК 811.111 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ЛЕКСИКИ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ 

 

Л.В. Логінова 

 

ПРОФЕСІЙНО – ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СОЦІАЛЬНИХ СТОСУНКІВ У 

НАВЧАЛЬНИХ УМОВАХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ МОДУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСУ 

РІЗНОМАНІТНИХ ВПРАВ І СИТУАЦІЙ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ З КОМУНІКАТИВНИХ ПРОБЛЕМ 

МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ. ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ  

РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ДІЛОВОМУ УСНОМУ СПІЛКУВАННЮ, НАПРИКЛАД В 

ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ НЕОБХІДНО ВИРІШУВАТИ РЯД ЗАВДАНЬ, СЕРЕД ЯКИХ Є ТАКІ ЯК: 

- ВИЗНАЧАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ НЕОБХІДНОСТІ; 

- СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ; 

- ВИДИ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО СПІЛКУВАННЯ. 

КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ПРОФЕСІЙНО – ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННІ 

Є ТЕ ЩО ВИКЛАДАЧ ПОВИНЕН СТВОРЮВАТИ ТАКИ НАВЧАЛЬНІ СИТУАЦІЇ, ЯКІ МАЮТЬ 

ПРОФЕСІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ЇХ ІНТЕРЕС З ФАХОВОГО 

СПРЯМУВАННЯ ПІДГОТОВКИ У ВУЗІ, ТА ДАЮТЬ ЗМОГУ РОЗКРИТИ І РЕАЛІЗУВАТИ 

ІНОЗЕМНІ МОВНІ КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ, НЕОБХІДНІ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ 

ПЕВНОЇ ГАЛУЗІ, ТОБТО ЇХ ВМІННЯ РОЗПОЧАТИ І ВЕСТИ БЕСІДУ, ПРАВИЛЬНО 

ВИСЛОВИТИ СВОЇ ПОГЛЯДИ НА ТУ ЧИ ІНШУ ПРОБЛЕМУ, ДІЗНАТИСЬ ПРО ДУМКУ 

СПІВРОЗМОВНИКА ПОЦІКАВИТИСЬ ІНФОРМАЦІЄЮ,  ПОПРОСИТИ В ЧОМУСЬ 

ДОПОМОГИ, ЧИ ЗАПРОПОНУВАТИ СВОЮ ДОПОМОГУ. 

В СИТУАЦІЯХ СТУДЕНТИ МОЖУТЬ АСОЦІЮВАТИ СЕБЕ З ПЕВНОЮ ДІЙОВОЮ 

ОСОБОЮ РОЛЬ ЯКОЇ ВОНИ ВИКОНУЮТЬ, УСВІДОМИТИ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ І 

ЗМІСТОВНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНО – ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ, ВИЯВИТИ 

СВОЮ ТВОРЧУ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ.  ДУЖЕ ВАЖЛИВО НЕ ПРИМУШУВАТИ СТУДЕНТІВ 

ОБИРАТИ ТУ ЧИ ІНШУ РОЛЬ, А ТАКІ ПІДХОДИТИ ДО КОЖНОГО СТУДЕНТА, ПРИ ЯКИХ 

ВІН САМ ЗАХОТІВ БИ ВИСТУПАТИ В РОЛІ І ТАКИМ ЧИНОМ МАВ ЗМОГУ РОЗКРИТИСЯ 

ЯК ОСОБИСТІСТЬ ТА НАБУТИ ФАХОВИХ НАВИЧОК. 

СИТУАЦІЇ МОЖУТЬ СТВОРЮВАТИСЬ НА ОСНОВІ ВЕРБАЛЬНОГО ДІЛОВОГО 

СПІЛКУВАННЯ Й ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ СВІДОМОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСВОЄНОГО 

ФАХОВОГО МАТЕРІАЛУ ЗГОДОМ НА ПРАКТИЦІ. 

ПІД ЧАС ЗАНЯТТЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

ТЕМИ, АКТИВІЗАЦІЯ ВЖИВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ ЗРАЗКІВ ТА ЛЕКСИКИ. 

СТУДЕНТАМ НЕОБХІДНО ВИКОРИСТАТИ  РІЗНОМАНІТНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 

ПІДРУЧНИКИ, МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ, РОЗДАВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ,  ЗРАЗКИ 

ДОКУМЕНТІВ,  МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ ТА БАГАТО ЧАСУ ПРИДІЛЯТИ САМОСТІЙНО  

ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДО ТЕМИ. 

НАВЧАННЯ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ ПОЛЯГАЄ У ТОМУ, ЩО ОТРИМАНІ ЗНАННЯ  З 

МОВИ НА ОСНОВІ ФОРМУЮТЬСЯ У СПРЯМОВАНУ ФУНКЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ 

ОПАНУВАННЯ МАТЕРІАЛУ. 
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УДК 82.09:801.73 

 

ОСНОВНІ ВИДИ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ЗВЯЗКІВ У 

НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ 

 

Л.І. Луговська  

 

 Інтертекстуальність є явищем міжтекстової взаємодії, увага якому 

приділяється як з боку вітчизняних лінгвістів так і за кордоном. Центр уваги 

зосереджується в основному на формальній стороні відтворення цього явища 

як у формі цитат, алюзій, ремінісценцій, так і функціями його 

представленості у текстах преси.  

Завданням нашої роботи ми вбачаємо насамперед у дослідженні 

структурно-семантичних особливостей інтертекстуальності на матеріалі 

соціально-політичних публіцистичних текстів, приділяючи особливу увагу 

функціям та джерелам запозичення інтертекстуального матеріалу.  

 Термін “інтертекстуальність” використовується для позначення 

загальної властивості текстів, що виражається у наявності між ними зв’язків, 

завдяки яким тексти або їх частини можуть різноманітними способами прямо 

чи опосередковано посилатися один на одного.   

 Газетний текст виступає як сукупність різних функціональних стилів та 

стилістичних фігур завдяки поєднанню у ньому елементів багатьох стилів: 

офіційно-ділового, публіцистичного та розмовного.  

 При аналізі явищ інтертекстуальності найбільшу увагу привертають 

структурно-семантичні характеристики окремих явищ. Міжтекстова 

взаємодія розглядається як присутність в одному тексті фрагментів іншого 

тексту у формі цитат, алюзій, непрямої або переказаної мови.  

 Цитата – це точне або дещо трансформоване відтворення тексту зразка. 

Цитати з атрибуцією – це тотожне відтворення зразка з посиланням на автора, 

а текст – донор при цьому графічно маркований, тобто подається у лапках. 

Можуть цитуватися як загальновідомі приклади з художньої літератури, так і 

обяви та повідомлення: “Die Vorprüfunk”, steht in der Mail “ist positiv 

verlaufen”.  

 У випадку алюзії запозичення елементів вибувається вибірково, а ціле 

висловлення чи рядок підтексту, які співвідносяться з новим текстом, 

присутні в ньому ніби “за текстом” – тільки імпліцитно. До алюзій можна 

віднести вживання запозичених слів чи термінів: “Der Gulag”; “You are 

welcome!”; “Occupy Wall Street”. Алюзивні посилання у соціально-

політичних текстах виступають засобом зображення глобалізованого 

суспільства, ілюстрацією розвитку міжнародних відносин.  

 Під ремінісценцією розуміють відсилання не до тексту, а до деякої події 

із життя іншого автора, яку можно впізнати. Ми будемо розуміти під 

ремінісценцією випадки вживання загальновідомих власних імен з метою 

надання тексту більшої експресивності, передачі інформації про думки та 

погляди автора. Згадування імен культурних та історичних діячів надає тексту 
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характер обгрунтованості думок, якісної підготовки автора до написання 

матеріалу, або навіть комічного чи сатиричного забарвлення: “publizistische 

Robespierre”; “Hatte Karl Marx also recht?”, “Die Lomonossow-Rücken-

Gesellschaft”.  
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УДК 658.012:656.615 

 

ПРАКТИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУДЕН 

В ПОРТУ 

 

О.Р. Магамадов, Ю.М. Майборода 

 

В теорії управління морськими портами вважається, що на протязі 

кінця 1950-х років – початку 1980-х років відбувалося інтенсивне 

«вторгнення» в методологію внутрішньо портового оперативного планування 

и регулювання процесів вантажоперевалки і обробки підходу суден, 

принципів і методів нових на той час математичних теорій. При цьому в 

центрі уваги дослідників знаходилися дві ключові задачі управління – про 

розподілення перевантажувальних ресурсів між прийнятими до 

обслуговування судами і про використання на кожному судні виділених 

ресурсів. Для цих задач була розроблена ціла серія економіко-математичних 

моделей: лінійних і нелінійних, статистичних і динамічних, детермінованих і 

ймовірних, а для їхнього рішення були запропоновані методи дослідження 

операцій, імітаційного моделювання, а також евристичні прийоми і 

процедури. 

При практичній реалізації перерахованих методів з'ясувалось, що їхня 

розрахункова ефективність не забезпечується в повній мірі, що породило 

скептичне до них ставлення, що  відображається висловлюванням: «Пошук 

мікросенсу в макрохаусі». 

У підсумку на зміну концепції теоретичної оптимізації прийшла 

концепція практичної оптимізації, яка ґрунтується на ідеї ранжирування 

суден за їхніми пріоритетними оцінками, які відображають ступінь вигідності 

їхньої першочергової обробки з точки зору порту. При такому підході 

забезпечується необхідна оперативність управління процесом обслуговування 

суден і реально досяжна його ефективність. 
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УДК 656.078.11 

 

ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 

ЧЕРЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ НАДІЙНОСТІ У ЛАНЦЮГАХ ДОСТАВКИ 

ВАНТАЖІВ 

 

П.А. Макушев  

 

Робота "Підвищення ефективності суднозаходів" (Making Vessel Visits 

More Efficient) у 80 випуску журналу Міжнародні портові технології, 

виданного під загальним девізом "Порти майбутнього", починається цитатою, 

яка приписується автором колишньому чемпіонові світу в суперважкій вазі 

Майку Тайсону - "У кожного є план, поки він не отримає удар в обличчя" 

(Everyone has a plan, until they get punched in the face). З твердженням, з яким 

можна погодитися, що ця сентенція дуже жорсткого характеру є сьогодні 

досить схожою по жорсткості реальністю для морських терміналів, які 

розробляють свої стратегії на гіперконкурентном ринку. 

Відомий у портових колах аналітик Theo Notteboom, підсумовуя останні 

роботи більш ніж десяти інших дослідників, наголошує, що, враховуючі 

сервісні очікування клієнтів, які просуваються в напрямку підвищення 

гнучкості, надійності та точності, європейські порти все частіше конкурують 

не як місця для обробки суден, а як важливі зв'язки в ланцюгах поставок. Це 

означає, що критерії вибору портів відносяться до всієї мережі, в якій 

знаходиться порт як тільки один з її вузлів.  

У  Білой книзі Роттердамського порту 2019 року «Надійність ключ  у 

цифровому ланцюгу поставок»  з посиланням на дослідження, проведене 

Erasmus University Rotterdam стосовно критеріїв, за якими ланцюги поставок 

розробляються, вибираються та оцінюються, пріоритет над ціною та часом 

транзиту надається надійності. Вона є найважливішим критерієм, тому що 

чим надійніше ланцюг поставок, тим більше шансів, що цілі будуть досягнуті 

і ефективність ланцюга покращиться ще більше. Саме в цій надійності 

лежить профіт для кожної ланки ланцюга.  

Для гарантування дотримання вимог судновласника до часу 

находження суден в порту  та вантажовласника до часу і обсягу транзиту 

вантажів відповідальний портовий оператор повинен мати адекватні ресурси, 

перш за все причали, склади, перевантажувальне обладнання, докерів. Усі 

відомі методи обчислювання параметрів інфраструктури і суперструктури 

мають небхідні "запобіжники" проти ризиків, кваліфіковане використання 

котрих забезпечить прийнятний ступінь надійності їх достатності. 

Надійність трудового забезпечення  вантажоперевалки у портах 

досягається у тому числі організацією пулів докерів. 

Менеджери ланцюгів доставки при складанні планів потоків вантажу і 

відповідних суднозаходів через порт повинні враховувати ресурсоозбоєність 

портових операторів, а при оцінці схем доставки можуть виконати зворотній 

розрахунок часу стоянки суден і стосовно обсягів вантажів на базі даних про 
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можливості організації вантажоперевалювання. 

  Надійність схем доставки також у подальшому буде забезпечена 

новітніми технологіями смарт портів,  таких як Штучний інтелект, Великі 

данні, Інтернет речей, Операційні системи терміналів.  А технологія 

Блокчейна може не просто змінити способи роботи і взаємодії сторін по 

всьому ланцюжку створення вартості, а й забезпечити цілісність і 

достовірність інформації як основу довіри між усіма залученими сторонами.  

У доповіді викладено обґрунтування  необхідності і засобів 

забезпечення надійності морських портів у ланцюгах доставки вантажів. 

Означений комплексний підхід є науковою новизною. 
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УДК 159.922:376:37.08 

 

РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ПІДВИЩЕННІ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

 

В.Є. Малиш  

 

Сучасна система інклюзивної освіти потребує кваліфікованих і 

компетентних фахівців, що грамотно навчають та розвивають студентів з 

обмеженими можливостями здоров'я, сприяючи підвищенню їх особистісної 

соціально-психологічної адаптації. (Лист Міністерства освіти і науки України 

07.08.2018 р. № 1/9-487). Серед великої кількості питань в сфері інклюзивної 

освіти, які вимагають свого вирішення, виступає проблема, пов'язана з 

негативним емоційним станом і професійним вигоранням педагогів, які 

присвятили своє життя роботі зі студентами з особливими освітніми 

потребами. Тому ця категорія педагогів потребує особливого психологічного 

супроводу, який полягає у встановленні специфіки їх психологічних 

труднощів і розвитку здатності емоційної саморегуляції для їх успішного 

вирішення. 

Мета дослідження полягає у вивченні психологічного супроводу 

педагогів, які працюють в сфері інклюзивної освіти: у встановленні змісту і 

специфіки труднощів педагогів, що виникають в процесі інклюзивної 

практики, а також у визначенні ролі емоційної саморегуляції особистості в 

подоланні цих труднощів і підвищенні інклюзивної готовності. 

Робота з педагогами зі сфери інклюзивної освіти на базі Комунального 

закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», дозволила нам відзначити, що дана категорія фахівців 

психологічно не підготовлена до реальних умов своєї роботи. У зв'язку з тим, 

що соціальні і фізіологічні чинники, що визначають особливості навчання і 

розвитку кожного учня дуже специфічні, педагоги не володіють загальним 

алгоритмом оцінки ситуації для вирішення психологічних труднощів, з якими 

стикаються в своїй роботі. Ці труднощі в поєднанні з підвищеною моральною 

і професійною відповідальністю призводять фахівців цієї категорії до 

переживання негативних емоцій, пригніченого стану, роздратуванню і 

почуттю безсилля в роботі з учнями. У підсумку, такий стан справ тільки 

загострює проблеми, що виникли в процесі інклюзивної практики і підсилює 

негативний емоційний стан педагогів, що ускладнює реалізацію їх 

професійних компетенцій в повній мірі, послаблює ефективність їх 

професійної діяльності і знижує рівень надання повноцінної і необхідної 

допомоги студентам з обмеженими можливостями здоров'я. Крім того, не 

вирішенні труднощі педагогів, що накопичилися та нагадують про себе 

щодня, негативно впливають на їхнє бажання професійно 

самовдосконалюватися, ускладнюючи розвиток умінь з орієнтування в 

професійних проблемах (педагогічних ситуаціях), а так само вироблення 

алгоритмів по успішному їх вирішенню. 
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Ми вважаємо, що одним з можливих шляхів надання допомоги даній 

категорії фахівців є докладне вивчення труднощів, з якими вони стикаються в 

процесі інклюзивної практики, а також вироблення і вдосконалення вмінь 

емоційної саморегуляції для їх ефективного вирішення і підвищення якості 

інклюзивної готовності. 

Під інклюзивної готовністю педагога ми розуміємо повне прийняття 

студентів з обмеженими можливостями здоров'я в сукупності з бажанням 

підвищувати якість своєї роботи з їх розвитку, коли педагог володіє 

інструментом нормалізації не тільки стану студента, а й свого власного. 

У свою чергу, під емоційною саморегуляцією ми розуміємо здатність 

педагогів не допускати у себе тривалий пригнічений або роздратований стан, 

шляхом використання засобів розумової діяльності щодо ситуацій, що 

виникають в інклюзивній практиці. 

Таким чином, можна висунути припущення, що навчання педагогів 

емоційної саморегуляції має стати одним з основних завдань психологічного 

супроводу їх професійної діяльності з метою підвищення інклюзивної 

готовності. Проте, аналіз наукової літератури показав, що суть і зміст цього 

комплексу умінь представлені або дуже узагальнено, або дуже вузько для 

певної категорії психологічних проблем (фобії, особистісна невпевненість в 

собі, посттравматичний стрес і ін.). Тому кінцева мета даного дослідження 

полягає в тому, щоб розробити комплекс умінь з емоційної саморегуляції для 

педагогів, які працюють в сфері інклюзивної освіти, розкрити їх порядок, 

взаємозв'язок і зміст, представити програму з їх формування і обґрунтувати, 

що її застосування в процесі психолого-педагогічного супроводу педагогів 

сприяє суттєвому підвищенню рівня їх інклюзивної готовності. 

Теоретичне і практичне вивчення проблеми, дозволили нам розробити 

комплекс умінь, що складають здатність емоційної саморегуляції, який 

включає такі вміння як: визначення обставин, що в них виникло негативне 

переживання та особистих умовиводів (когнітивних установок), які задали 

цим переживанням негативне забарвлення, точну ідентифікацію пережитої 

емоції, когнітивне переструктурування своїх умовиводів до тих пір, поки 

негативне забарвлення переживань не перейде в нейтральне, зміна поведінки 

на основі нових умовиводів, що дозволяє вирішити виниклу проблему. 

Комплекс цих умінь може застосовуватися педагогом в будь-якій скрутній 

ситуації, що виникла в процесі інклюзивної практики. 
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УДК 629.12.004.67.006.3.001.63 

 

СУДНОПІДЙОМНІ СПОРУДИ УКРАЇНИ.  

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ КІЛЬКОСТІ ДЛЯ СУДНОРЕМОНТУ 

     

Л.В. Мартинов 

 

Суднопідйомні споруди (СПС),а це, у першу чергу, плавучі доки, а 

також сухі доки, сліпи, елінги є важливою  частиною основних виробничих 

фондів СРЗ, які забезпечують можливість експлуатації флоту України. 

Потреба визначення кількості стапельних місць СПС виникає на 

стадіях  планування або проектування, коли для забезпечення докування 

певного складу флоту треба визначити для кожної одно типової групи суден 

тип СПС, а також їх потрібну кількість. 

Досвід виконання подібних розрахунків показує, що при вирішенні 

питання розміщення судна в тому чи іншому СПС визначальними 

параметрами судна є найбільша довжина й ширина і майже ніколи (окрім 

випадків                         з пасажирськими суднами та криголамами) – докова 

вага, ніколи не лімітує докова осадка судна. 

З урахуванням цих умов послідовність розрахунків буде наступною. 

1. Складається перелік усіх суден, які будуть проходити докування                             

у розрахунковий період, у порядку зменшення параметрів суден, що будуть 

зібрані до суден-представників. По кожній такій групі наводяться їх основні 

параметри (найбільша довжина, ширина, докова маса), вказується їх 

кількість, трудомісткість їх докових робіт (на основі певних нормативів або 

аналогів). 

2. Для порівняння параметрів суден, що докуються, з параметрами СПС 

визначаються для кожного 3 існуючих типів СПС найбільші вирішальні 

параметри – довжина  і ширина судна, яке може бути розміщено на даному 

СПС. При встановленні на плавучий док максимальна довжина судна може 

перебільшувати довжину дока по стапель-палубі на 10-15 %. 

Максимальна ширина судна визначається зазором між бортом судна                   

і баштою дока, достатнім для застосування засобів механізації докових робіт, 

відповідно до діючих норм технологічного проектування. Такий зазор 

повинен бути не менш 2,5 м для доків з підйомною силою до 2000 т, 3,5 м – 

для доків                з підйомною силою до 10 000 т, 4 м – з підйомною силою 

більш 10 000 т. 

3. Має місце такий принцип розподілення суден по СПС: судно повинно бути 

віднесено до мінімально-можливого типорозміру дока. 

4. Підсумовується трудомісткість докових робіт, які виконуються на кожному 

типорозмірі СПС, що включено до розрахунків. 

5. Наступний етап – визначення кількості стапельних місць (для доків – 

кількість доків) для докування зазначених у розрахунках суден. Може бути 

застосовані два методи розрахунків. 

   5.1. Для кожного судна 
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t i=
T ді

Н ді
, 

де ti – тривалість  стоянки і-го судна на СПС, діб; 

    Tдi – трудомісткість  докових робіт і-го судна, тис. нормо-годин; 

    Hдi – норматив середньодобового виробітку для судна даного типу, тис. 

нормо-годин за добу. 

         Тривалість стоянки на СПС усіх суден групи  

t=∑
i=1

m

t
i , 

де m – кількість суден у групі. 

       Потрібна кількість стапельних місць СПС  

 

n=
t

345 , 

де 345 діб – річний фонд часу роботи СПС. 

   5.2. На передпроектних стадіях розрахунків для групи суден, які докуються 

на даному СПС  

                                                                
n=

∑
i=1

m

T
gi

H
СПС

,                                          

де Нспс — норматив пропускної спроможності одного стапельного місця 

конкретного СПС,  тис. нормо-годин. 

6. Розрахунковий результат кількості СПС збільшується коефіцієнтом, який 

враховує ту частину флоту, яка повинна докуватися на цих СПС, але її обсяг 

заданий у процентному відношенні до флоту, безпосередньо врахованого. 

Маючи на увазі, що кожне розрахункове судно з меншого типорозміру 

СПС може бути продокованим на СПС більшого типорозміру, виконується 

розрахунковий перерозподіл завантаження СПС. Якщо розрахункова 

кількість СПС перевищує кількість існуючих СПС, вирішується питання про 

нові СПС та їх потрібні параметри. 
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УДК 811.111’37 

 

ОБ'ЄКТ ОЦІНКИ В МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ ПОХВАЛИ ТА  ДОГАНИ 

 

К.В. Михайлова 

 

Під оцінкою мається на увазі інтелектуально - психічний акт, що виявляє 

позитивну або негативну характеристику предмету, обумовлений визнанням, 

або невизнанням цінності. «У формально - змістовному плані конкретне 

значення цінності можна вважати світоглядним змістом цінносного 

ставлення, а оцінку – психологічним процесом, де цінність «схвалювана» 

свідомостю, вважається його формою», вважає Темиргазіна З. К. 

Похвала є однозначний соціальний і ситуативний маркер ставлення мовця до 

адресата: хвалять тому, що подобається щось, зроблене чи сказане адресатом. 

Похвала означає схвалення, служить для адресата вербальним сигналом того, 

що його дії (або дії третьої особи) позитивно оцінені адресантом. 

Експліцитність похвали передбачає усвідомлену інтенціональність. Мовець 

має намір похвалити, його дії інтенціональні. Адресант похвали ніколи не 

симулює свого емоційного стану, схвалюючи щиро, від душі, він може навіть 

не усвідомлювати свого рушійного мотиву. Тобто похвала може варіюватися 

в залежності від ступеня схвалення, але не може бути нерішучої похвали. 

Похвала завжди містить елемент зобов'язання, що виникає як наслідок її 

експліцитності. 

Догана незалежно від контексту має складний інтенціональний зміст, що 

інтегрує вираження несхвальної оцінки та вплив на емоційний стан адресата. 

Мовні акти похвали і осуду завжди мають на увазі конкретного 

адресата і не допускають сумнівів у своїй адресованості. 

Об'єктами оціночних мовних актів можуть бути як живі, так і неживі 

предмети і абстрактні поняття. Якщо оцінюється людина, то об'єктами 

оцінки можуть виступати його зовнішність, одяг, манери, смак, моральні та 

інтелектуальні якості, поведінка, вчинки, підсумки діяльності. Якщо 

оцінюються інші живі істоти (тварини, комахи і ін.), коло оцінюваних ознак 

звужується до зовнішнього вигляду і поведінки. Неживими об'єктами оцінки 

можуть служити предмети, природні, погодні та інші явища, абстрактні 

поняття (ідеї, пропозиції, новини, традиції, ін.). 

Однак, далеко не всі явища дійсності можуть проходити оцінку: об'єктами 

оцінки можуть бути особи, предмети, дії, стану і т.д., що підлягають 

ціннісному порівнянню. Е.М.Вольф стверджує, що "... як тільки предмет стає 

функціонально значущим, його оцінка робиться можливою, однак при цьому 

мають бути вказані ознаки, за якими виноситься оціночне судження". Отже, 

можна сказати, що в оціночних мовних актах оцінюється не предмет як 

такий, а його якості, що мають безпосереднє відношення до людини. 

Функціональна значимість є не єдиною складовою об'єкта оцінки. Р.М.Хеар 

ввів поняття "компаративного класу", згідно з яким об'єктом оцінки повинен 

бути член будь-якої групи людей . З цього випливає що оцінка не сумісна з 
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одиничністю і одноманітністю: її стимулює ситуація альтернативи. Доказом 

цього міркування можуть бути слова Д.Л.Перрі: "прикметники хороший і 

поганий не поєднуються з іменами власними і одиничними географічними 

поняттями".  
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УДК: 378`147+32 

                                                                

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО 

ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ  

 

О.В. Москалюк   

 

Як відомо, мовна система тісно пов’язана з усіма сферами суспільного 

життя. В силу цього, лексичний ярус будь-якої мови буде відображати 

найменші зміни, що відбуваються в тій чи іншій сфері людської активності. В 

зв’язку з цим, інтенсивні зміни в суспільно-політичному житті неминуче 

тягнуть за собою зміни в області лексики. 

Англійське публічне мовлення визначають як особливу форму 

іншомовної мовленнєвої діяльності, яка адресована певній аудиторії і 

вимовляється з метою інформування слухачів та надання на них певного 

впливу (переконання, навіювання, заклик до дії і т.д.).   

Припустимо, що основу англійського публічного мовлення становить 

професійна термінологія. Дослідники (І. Тортунова, В. Григорьєв, Т. ван 

Дейк) відзначають, що термінологія є інтегруючим фактором, завдяки якому 

можливе створення єдиного інформаційного простору і забезпечення, таким 

чином, інформаційного взаєморозуміння на національному та 

міжнаціональному рівнях, сумісність законодавчих, правових і нормативних 

документів. 

Вживання спеціалізованих лексичних одиниць накладає свій відбиток 

на створення мовленнєвої діяльності. Лексичні особливості англійського 

публічного мовлення характеризуються: 1) використанням професійної 

(суспільно-політичної) лексики та термінології; 2) помірним вживанням 

виразних стилістичних одиниць і емотивних слів. 

Слід зазначити, що суспільно-політична лексика (СПЛ) становить 

важливу частину лексичного складу мови, охоплюючи досить широке коло 

слів, які пов’язані з суспільно-політичним ладом й ідеологією держави та 

суспільства.  

Суспільно-політична лексика відображає ті поняття суспільно-

політичного життя суспільства, які в певний період часу характеризуються 

соціальною значимістю та актуальністю. На думку дослідників (Н. Купіна, 

М. Ніколаєв), ядро СПЛ утворюють такі лексичні одиниці, в семантичній 

структурі яких присутні компоненти, які відображають основні концепти 

політичного дискурсу, а саме: «політичний», «соціальний», «пов’язаний з 

владою».   

Характерною рисою політичного дискурсу є використання так званих 

політичних кліше (We are the leaders of the free world; we are the greatest 

country of the world! No dream is beyond our reach; he should be able to carry the 

state. The people of the great state of New York have spoken). 

Що стосується суспільно-політичної термінології (СПТ), її розглядають 

як такий пласт лексичних одиниць, зміст яких зрозумілий тільки фахівцям. 
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Як відзначають багато дослідників (В. Говердовський, Т. Крючкова), в 

семантику суспільно-політичних термінів входить ідеологізований 

компонент. 

Крім того, останнім часом відзначається зростання використання 

простої і навіть жаргонної лексики, що, на думку дослідників, пов’язано зі 

значним зниженням ролі жорсткої регламентації, яка визначала чітке 

дотримання мовних, жанрових, композиційних, етичних та інших норм. 

Наприклад: Sometimes it is said that man cannot be trusted with the government 

of himself. Can he, then, be trusted with the government of others? Or have we 

found angels in the forms of kings to govern him? (Th. Jefferson). 

Наступною лексичною особливістю публічного мовлення є 

використання стилістично забарвлених одиниць, зокрема метафор, з метою 

посилення впливовості мовлення (I came into a state which was very much in a 

deep ditch. Nevertheless, this president did pull us out of a deep recession. No one 

is talking about cutting the military, we ought to grow it.  – Mitt Romney).  

Враховуючи вищезазначене, лексичний аспект англійського публічного 

мовлення включає в себе: 1) використання спеціальних лексичних одиниць, 

які поділяються на СПЛ і СПТ, характерних для політичного дискурсу; 

2) використання політичних кліше; 3) використання стилістично забарвлених 

лексичних одиниць, які є типовими для маніпулятивного спілкування.  
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УДК 621.311 

 

ПИТАННЯ ЛОКАЛЬНО-ОПТИМАЛЬНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

ПІСЛЯАВАРІЙНИХРЕЖИМІВ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ 

СИСТЕМАХ 

 

В.І. Нещерет, В.І. Стародуб  

 

Застосування методів протиаварійного керування 

електроенергетичними системами (ЕСС) і аналіз їх стабільності для систем 

складної структури утруднені високим порядком рівнянь різної природи, їх 

принциповою не лінійністю, різноманітністю фізичних процесів і засновані 

на великому досвіді практичних розрахунків. Застосування для цих задач 

оптимального управління не дає задовільних результатів. Пропонується 

використати для таких задач локально оптимальні управління.  

Існує багато математичних моделей, які описують перехідні процеси в 

ЕЕС.  В цілому ЕЕС складається з М генераторів, поведінка кожного з яких 

описується системою диференційних рівнянь такого виду: 

ix ,1
 = x2, i ; 

ix ,2
 = a1, i ( x13, i – x4, i - x7, i –u2, i);            u2, i = x10, i ;                                  

(1) 

ix ,3
 = a2, i (u1, i – a3, i x5, i + a4, i x3,i );         u1, i = x12, i ;        i=1,2,…M. 

Тут x1, i – кут між поперечною та синхронною осями генератора на i - тій 

станції, x2, i  - кутова швидкість („скольжение”),  x3, i – поперечна складова 

перехідної ЕДС,  x4, i  - активна потужність,  x5, i – фіктивна розрахункова 

ЕДС,  x6, i – частота, x7, i – демпфірування,  x8, i – напруга на  зажимах 

генератора,  x9, i – струм і т.д. 

Взаємодія деяких параметрів додатково визначається через взаємні кути  x1, 

i – x1, j функціональними зв’язками між генераторами – досить громіздкими 

алгебраїчними рівняннями, в яких коефіцієнти нелінійно залежать від 

взаємних кутів генераторів різних станцій і стрибком міняють свої 

значення в моменти комутацій.  

Методика застосування локально-оптимальних управлінь полягає в тому, 

що використовується критерій Ф(x,t), який в кожний момент часу t певним 

чином характеризує стан x(t) об’єкта, описаного системою диференційних 

рівнянь                                         ),,( tuxfx  .                                                    

(2) 

Тут u – вектор управління, який потрібно вибирати так, щоб Ф(x, t) 

максимально зменшувався на траєкторіях системи (2). Для цього 

пропонується вибирати управління в кожний момент часу (практично на 

кожному кроці інтегрування системи) так, щоб похідна 
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),,,(//),,( tuxfxttux   записана в силу (2), отримувала на 

множині U допустимих управлінь  мінімальне значення. Тоді алгоритмічно 

проблема зводиться до рішення задач математичного програмування 

Uu
tux


 inf),,(  в залежності від конкретних поточних значень вектора x 

стану системи. 

Реалізація такого підходу суттєво залежить від вдалого вибору структури 

локального функціонала. Виконані дослідження дозволили отримати 

метод, придатний для застосування в реальних ЕЕС. Після відповідних 

математичних викладок похідна від локального критерію отримана у формі 

(x)+ c(x) u, звідки задача лінійного програмування при обмеженні U у 

формі паралелепіпеду має досить просте рішення у вигляді управління, що 

стрибком змінює свої значення.  

Важливо побудувати також менш жорсткий алгоритм з більш повільним 

управлінням. По технічним причинам бажано обмежити швидкість зміни 

управління, а після досягнення аперіодичного характеру зміни кута x1 

можна обійтися і неграничними значеннями управління. З іншої сторони 

так можна уникнути ковзких режимів. В такому разі потрібно урахувати не 

тільки знак, а і значення функції c(x).  Для цього пропонується така 

модифікація локального функціоналу:                          dtu

t


0

2 ,                                                     

(3) 

По суті це не що інше як регуляризація проблеми. Похідна в силу системи 

(1) має вигляд  2u   і отримує мінімальне значення при  u*= -  / .  

Якщо таке управління виходить за обмеження, то воно повинно набувати 

граничного значення. 

Оскільки в багатовимірній системі u – це вектор, то матрицю вагових 

коефіцієнтів  можна вибирати діагональною. Тоді задача мінімізації 

квадратичної форми   має досить просте рішення. 

Така модифікація локального функціоналу дозволила побудувати алгоритм 

вибору локально-оптимальних управлінь для стабілізації післяаварійних 

процесів в доволі складних ЕЕС. Розрахунки показують, що такі 

управління ефективно зменшують коливання системи і можуть бути цілком 

успішно реалізовані в реальних складних ЕЕС. 
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УДК 004.912 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПИСУ ПРЕЦЕДЕНТУ 

 

Н.О. Новікова  

 

Загальна постановка проблеми. Прецеденти (use case, варіанти 

використання), як найбільш точний спосіб формулювання функціональних 

вимог до програмного продукту, повсюдно використовуються при створенні 

інформаційних систем (ІС). Від якості написання прецеденту багато в чому 

залежить час виконання проекту. Багаторічне використання прецедентів 

дозволило виробити ряд рекомендацій по їх складанню. Введена 

класифікація прецедентів. Вироблені правила оформлення преамбули, опису 

основних і альтернативних сценаріїв. Є вимоги до формулювань деяких дій. 

Разом з тим, розрізнені і часто суперечливі правила складання прецедентів, їх 

розпорошеність за різними джерелами призводить до того, що при описі 

прецедентів часто припускаються помилок. Існує формалізоване уявлення 

прецедентів на мові UML, проте воно дозволяє записати діаграму 

прецедентів, встановити асоціацію між прецедентами і акторами, але ніяк не 

визначає зміст прецедентів. Таким чином, в області автоматизації опису 

прецедентів відсутні дослідження і програмні рішення. 

Іншої проблемою є те, що розробка прецеденту - це опис взаємодії 

користувача з системою, що проектується. Системний аналітик обов'язково 

уявляє собі, якими програмними засобами буде реалізовуватися кожен пункт 

сценарію, тобто подумки створює програмні модулі, здатні реалізовувати 

виконання кожного пункту сценарію. Така попередня проробка архітектури 

програмного продукту до теперішнього часу не знаходила відображення в 

будь-яких документах, що призводило до повторного аналізу прецеденту на 

стадії створення діаграм концептуальних класів. 

Постановка задач дослідження. Метою дослідження є скорочення 

часу та зменшення помилок при описі прецедентів рівня користувача, а 

також попереднє формування моделі концептуальних класів. Для цього 

сформульовано такі завдання: 

- визначення основних вимог до опису прецеденту; 

- розробка класифікації деякої кількості пунктів сценаріїв; 

- складання моделі для кожного типу пункту сценарію; 

- визначення умов розгортання альтернативних сценаріїв; 

- визначення структур даних, що створюються; 

Вимоги до опису прецеденту підрозділяються на вимоги з боку 

замовника і розробника. 

1. Вимоги з боку замовника інформаційної системи ІС: 

- повинен описувати деяку послідовність дій, які переводять систему, 

що проектується,  в новий стан (відчутний результат); 

- повинен використовувати мову замовника; 

- повинен бути схожим на дії замовника в його предметної області. 
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2. Вимоги з боку розробника ІС: 

- Опис повинен мати два розділи: основний і додатковий 

сценарій (розширення); 

- в кожному пункті система повинна виконувати деякі дії; 

- для кожної дії повинна бути зазначена дійова особа; 

- якщо інформація, що вводиться, вимагає перевірки, то в 

основному сценарії система дає позитивний результат (підтверджує), 

а в додатковому - кожен випадок негативного результату повинен 

бути представлений окремим сценарієм; 

- якщо система в результаті пошуку або розрахунку виводить 

деякі дані, які повинен оцінити ініціатор прецеденту, то в основному 

сценарії він дає позитивну відповідь (наприклад, «клієнт згоден»), а в 

додатковому сценарії розглядаються дії, пов'язані з його негативною 

відповіддю; 

- якщо система виконує деякий розрахунок або перевірку 

даних, що вводяться, то бажано повідомити, які засоби будуть при 

цьому задіяні; 

Чинними і зацікавленими особами в прецеденті можуть бути люди і 

системи: 

- користувач системи, який буде з нею безпосередньо спілкуватися для 

виконання своїх професійних обов'язків; 

- клієнт - замовник деякої послуги (може виявитися в ролі користувача, 

наприклад, в режимі он-лайн спілкування з системою); 

-інша система; 

- система, що розробляється. 

Класифікація пунктів сценарію. На підставі вимог, що 

пред'являються до опису прецеденту, а також аналізу декількох сценаріїв в 

різних предметних областях з точки зору характеру взаємодії користувача і 

програмного продукту запропоновані таки типи пунктів сценаріїв: 

- Створити. Користувач наказує системі створити певний документ 

(об'єкт), який в залежності від положення відповідного пункту в сценарії 

може грати роль деякого шаблону для накопичення інформації, або звіту про 

виконану роботу. 

- Ввести данні. Користувач вводить в систему ряд даних, для яких 

система зазвичай має перевірити можливість їх використання для подальшої 

роботи. 

- Запросити значення. Користувач запитує у системи деякий дане. 

Зазвичай після цього йде оцінка даного користувачем. 

- Запросити список. Користувач замовляє список (наприклад, даних, 

послуг або документів) для подальшого вибору з нього деяких елементів. 

- Вибрати зі списку. Користувач вибирає зі списку потрібне дане або 

послугу (документ). 

- Ввести послугу (документ). Користувач вводить необхідну послугу 

або документ, який визначає подальшу послідовність дій. Наприклад, спосіб 

оплати по банківській картці. 
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- Повторення дій. Користувач має можливість перейти до 

розташованих вище пунктів  сценарію, або відмовитися від їх повторення. 

- Дія користувача, яке не вкладається в запропоновану класифікацію. 

Очевидно, можлива ситуація, коли користувач не виявив потрібної йому 

операції серед запропонованих дій з системою. У цьому випадку йому 

запропоновано створити пункт, який вільно конструюється. 

Подання елементів системи, що розробляється. При реалізації 

кожного пункту сценарію були задіяні деякі елементи системи, що 

розробляється, які ми назвали об'єктами. У більшості випадків зазначені 

елементи в подальшому, дійсно, будуть являти собою об'єкти деяких класів. 

Однак процес складання прецеденту не передбачає детальне опрацювання 

архітектури проектованого програмного продукту. На цьому етапі потрібно 

тільки зафіксувати, що повинна робити система, що і де зберігати. 

Відповідно до моделей пунктів сценаріїв пропонується наступна 

структура об'єкта (табл. 1). 

Таблиця 1 - Структура об'єкта 

Назва об'єкту 

Зберігання 

Данні Послуги Документи 

… … … 

Перевірка 

Данні Послуги Документи 

… … … 

 

Використання запропонованої структури об'єктів дозволяє враховувати 

всі дії, що виконуються системою, виключити дублювання даних і функцій, а 

також є основою для побудови діаграм концептуальних класів. Крім цього, 

назви об'єктів, дані, послуги і документи підлягають включенню в словник 

предметної області. 
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УДК 372.01 

 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧАЮЧОГО ЧИТАННЯ 

 

Л.О. Окулова  

 
Відповідно до класифікації видів читання виділяють вивчаючий, 

ознайомлювальний, переглядовий та пошуковий види читання. Вивчаючий 

вид – це читання, яке передбачає максимально повне та точне розуміння всієї 

інформації, що міститься в тексті, і критичне її усвідомлення. Це вдумливе і 

неквапливе читання, яке передбачає аналіз змісту того, що читається з 

опорою на мовні і логічні зв’язки тексту, тобто передбачає детальне 

розуміння проблеми, яку вирішує автор, його точку зору та висновки. Для 

цього необхідно усвідомити структуру тексту, зіставити висновки автора з 

власними міркуваннями, звернути увагу на деталі інформації, їх аналіз та 

синтез. Об’єктом вивчення при цьому виді читання стає інформація, що 

міститься в тексті, а не мовний матеріал. Результатом вивчаючого читання 

повинно бути точне та повне розуміння всіх фактів, які містяться в тексті. 

Характеристиками цього виду читання є використання в академічному 

або професійному середовищі; доволі повільний темп, що пов’язано з 

перечитуванням, осмисленням та запам’ятовуванням фактів з тексту; опора 

на фонові знання та будова своїх умовиводів. 

На наш погляд, ефективна методика навчання застосування стратегій 

іншомовного читання професійно орієнтованих текстів повинна 

застосовуватися в процесі вивчаючого читання, оскільки для досягнення мети 

даного виду читання – максимально повного і точного розуміння та 

критичного переосмислення інформації тексту, у студентів мають бути 

сформовані вміння самостійно долати труднощі мовного і смислового 

характеру. А важливим методичним наслідком досліджуваної проблеми – 

формування у студентів стратегічної компетенції (СК) під час навчання 

професійно орієнтованого читання (ПОЧ) – є те, що когнітивний тип 

студента, який володіє розвинутою стратегічною компетенцією, 

характеризується високим ступенем научуваності, володіючи 

способами/діями подолання труднощів – стратегіями читання професійно 

орієнтованого тексту. 

Під час вивчаючого читання увага читача направлена на детальне 

сприйняття тексту та аналіз його мовної форми, що дозволяє усвідомити 

структурні компоненти тексту, встановити його смисловий зміст, тобто 

підготовлює студента до інтуїтивного сприйняття форми і детальному 

розумінню змісту. 

Для досягнення повного і точного розуміння інформації в процесі 

вивчаючого читання, студент повинен володіти значним запасом лексичних 

одиниць, мати глибокі знання з граматики (на морфологічному та 

синтаксичному рівнях) і достатню практику в читанні професійно 
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орієнтованих текстів з великою концентрацією мовних та смислових 

труднощів. 

Вивчаюче читання потребує багато часу та зусиль з боку студентів для 

оволодіння цим типом читання у повному обсязі (цього неможливо досягти в 

умовах ВНЗ). У зв’язку з цим ставиться мета навчити студентів 

використовувати стратегії професійно орієнтованого читання.  

Студент, читаючи професійно орієнтовані тексти, зміст яких особливо 

професійно цікавий або важливий для нього, має метою не лише 

максимально точно їх зрозуміти, але і критично осмислити. Як правило, 

пропонується подальше застосування інформації, тому у читача уже в процесі 

читання створюється установка на її запам’ятовування на тривалий період. 

Всі ці фактори приводять до того, що читання часто буває досить повільним, 

із зупинками та перечитуванням окремих місць, промовлянням тексту у 

внутрішньому мовленні, часто перекладом (як способом розуміння і як 

способом самоконтролю) або письмовими нотатками. З точки зору 

комунікативно-пізнавальної цінності найбільш важливим видом є вдумливе 

читання. Воно ж і найбільш важке, тому що вимагає великої кількості дій для 

досягнення кінцевої мети. 

Формування СК в процесі вивчаючого читання повинно здійснюватися 

на основі психолінгвістичної моделі розвитку читання, яка включає наступні 

компоненти: механізми, фази, типології, стратегії вивчаючого читання із 

врахуванням рівнів їх сформованості та результат вивчаючого читання. 

Застосування стратегій ПОЧ, на наш погляд, значно полегшить роботу 

студентів у процесі вивчаючого читання, оскільки цілеспрямована робота над 

текстом, з використанням стратегій забезпечує перцептивно-розумову 

діяльність студента, спрямовану на досягнення цілі вивчаючого читання – 

глибоке розуміння тексту та критичне переосмислення отриманої інформації 

для подальшого її використання. 
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УДК 94(477) «1939-1945» 

 

ОКУПАЦІЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ТЕРЕН УКРАЇНИ 1941–1944 В 

СПОГАДАХ МЕШКАНЦІВ С. ЗАВОДІВКА 

 

О.В. Осипенко 

 

Друга світова війна в уяві нащадків асоціюється з полями битв та 

грандіозністю наступальних операцій. Однак поза увагою дослідників 

зазвичай залишається життя та долі простих людей, які на власному досвіді 

пережили всі жахи воєнного лихоліття. Однією з категорій жертв війни є діти, 

чиє дитинство було обпалене полум’ям війни і яким довелося водночас 

подорослішати, так ніколи і не відчувши радості дитинства. Саме спроба 

дослідити повсякденне життя сільського трудівника в губернаторстві 

«Трансністрія» через спогади дитинства і актуалізує наше дослідження.  

Окремі аспекти підокупаційної повсякденності 1941-1944 рр. 

знаходимо в публікаціях таких вітчизняних дослідників як Т. Нагайко, Т. 

Пастушенко та О. Яшан. У своїх працях науковці детально підійшли до 

вивчення повсякденного життя населення українських земель, які перебували 

під управлінням німецької адміністрації. А питання повсякденності 

українського селянина в підрумунській зоні окупації через призму історії у 

спогадах взагалі не розглядалось. 

Під час написання даної статті автор свідомо акцентував увагу на 

вивченні таких питань як: перебування батьків на окупованих теренах та їх 

місце роботи; визначення походження продуктів харчування (заробляли чи 

вирощували самостійно); повсякденний раціон (які страви споживали); 

скільки разів на день їв селянин та його родина; показати методи лікування, 

які застосовувало сільське населення; проаналізувати, як впливали на дитячу 

психіку дії румунських та німецьких солдатів. 

Отже, застосування методів та спогадів у стилі «history of memory» під 

час дослідження історії Другої світової війни, в цілому дало змогу виділити 

низку найважливіших соціальних проблем повсякденного життя сільського 

населення. Проте слід зазначити, що проведене дослідження не претендує на 

завершеність через відсутність аналізу всіх джерел взятого нами питання. 
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УДК 371.1 

 

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

В.М. Палагута 

 

В роботі пропонується концепція організації охорони праці малого 

підприємства у формі системи управління охороною праці (СУОП). 

Головною рисою концепції є врахування такої особливості малого 

підприємства, як обмежений склад адміністративного персоналу, зокрема, 

служби охорони праці, яка, як правило, представлена в особі одного 

працівника – інженера з охорони праці, який часто виконує свої обов'язки за 

сумісництвом. Це обумовлює значний обсяг навантаження на 

адміністративних працівників, що безпосередньо задіяні в організації 

охорони праці, враховуючи те, що структура цієї роботи (перелік задач, що 

стоять перед адміністрацією) практично не відрізняється від такої для 

великого підприємства з численним адміністративним персоналом. 

Концепція містить структурно-функціональну схему СУОП 

підприємства, формулює її функції (контроль та збирання інформації про 

стан охорони праці, аналіз стану охорони праці, прийняття рішень, реалізація 

рішень) та задачі в термінах інформаційних потоків між керуючою та 

керованою частинами, функціональні обов'язки посадових осіб. 

До задач СУОП віднесені: 

- навчання з питань охорони праці; 

- організація безпечного виконання робіт; 

- постійний контроль за станом охорони праці; 

- планування і фінансування заходів з охорони праці; 

- обслуговування технічних засобів; 

- забезпечення засобами індивідуального захисту; 

- організація медоглядів; 

- атестація умов праці; 

- діяльність в умовах надзвичайних ситуацій. 

Розв'язання кожної з задач розглянуто на прикладі діяльності малого 

підприємства (сюрвейєрської компанії) з регламентацією обов'язків 

конкретних посадових осіб. 

Зроблено висновок про необхідність широкого застосування в 

організації охорони праці малого підприємства електронно-обчислювальної 

техніки, накреслено концепцію відповідної інформаційної системи – 

автоматизованої системи управління охороною праці (АСУОП). 
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УДК 37.046:316.61 

 

ІНКЛЮЗИВНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР В УМОВАХ СУЧАСНОЇ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

М.В. Пальчинська 

 

Актуальність створення інклюзивного освітнього простору корелює із 

провідними тенденціями у розвитку суспільства, зокрема необхідності 

надання кожній дитині рівних можливостей на здобуття освіти. У сучасному 

українському суспільстві дуже актуальною є проблема соціалізації дітей із 

особливими потребами, оскільки певні обмеження у більшості випадків є 

перешкодою для повноцінної соціальної інтеграції. Також слід констатувати 

відсутність ефективних механізмів професійної  та особистісної 

самореалізації для даної соціальної групи.  

Слід зазначити, що у світі, і в Україні зокрема, спостерігається 

тенденція до збільшення кількості дітей із особливими потребами. В першу 

чергу, це означає сутнісне обмеження життєдіяльності, яка призводить до 

соціальної дезадаптації, в майбутньому перешкоджає оволодінню 

професійними навичками. Освоєння дітьми із особливими потребами 

соціального досвіду, включення їх в існуючу систему суспільних відносин, 

вимагає від суспільства певних додаткових ресурсів (зокрема, спеціальних 

соціальних програм, реабілітаційних центрів, спеціалізованих навчальних 

закладів). 

Труднощі сімей, в яких виховуються діти із особливими потребами, 

істотно відрізняються від сімей з нормотіпічними дітьми, тому що вони 

вимагають незрівнянно більших матеріальних, духовних і фізичних ресурсів. 

Проблема соціальної дезадаптації цих сімей обумовлена сучасною 

соціокультурною реальністю, що характеризується високою ступенем 

складності та невизначеності. Зміни, що відбуваються в українському 

суспільстві, призвели до того, що багато сімей із дітьми, що мають особливі 

потреби, відчувають дефіцит адаптаційних ресурсів. Соціальна політика 

щодо таких сімей передбачає надання їм різного роду допомоги, в першу 

чергу фінансові виплати та пільги. Проте, розміри фінансування соціальних 

програм і соціального забезпечення недостатні для вирішення проблеми 

соціальної дезадаптації таких сімей. 

В контексті даної роботи ми розглядаємо соціальну дезадаптацію як 

«повну або часткову втрату особистістю здатності пристосовуватися до нових 

соціокультурних умов та зміни якості життя». Це порушення взаємозв'язку 

людини з соціокультурним середовищем, що характеризується неможливістю 

своєї активної соціальної ролі в певних соціальних умовах, відповідної його 

потенціалу. Будь-який процес, в якому людина не подолає проблемну 

ситуацію, ми розглядаємо як соціальну дезадаптацію, зміст якої визначає 

ставлення людини до проблемної ситуації. Тому виникає необхідність 

розробляти стратегії ефективної адаптації мало захищених верств української 
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суспільства до сучасних умов життя.  

Саме тому проектування інклюзивного освітнього простору, що 

відповідає особливостям сучасної соціокультурної ситуації, сприяє 

підвищенню ефективності сучасної системи освіти, розробки ефективних 

форм організації освітнього процесу, а також оптимізує функціонування 

системи соціальних відносин, зокрема завдяки нівелювання маргінального 

статусу дітей з особливими потребами та їх родин: ««Соціальна інклюзія» 

виникла як важлива концепція політки у відповідь на зростаючу соціальну 

нерівність, що стала наслідком нових умов на ринку праці, та 

невідповідності існуючої системи соціального забезпечення, які не могли 

задовольнити потреби різноманітних верств населення». 

У сучасному світі освіта виступає в якості одного з провідних чинників 

розвитку суспільства як соціальної системі, а також соціальної мобільності 

особистості. Як фактор мобільності вона в значній мірі «…підвищує 

можливість сходження по соціальних сходах, а в цілому ряді випадків є його 

умовою». Це обумовлює особливу роль інклюзивної освіти, її здатністю 

реагувати на зміну професійних потреб людей, потреби у фахівцях різного 

рівня, адаптувати освітні ресурси до потреб людини з фізичними 

обмеженнями.  

Інклюзивний освітній простір в даному випадку являє собою процес 

реалізації спеціальних освітніх програм, послуг та інформаційно-освітньої 

діяльності, які сприяють соціокультурній інтеграції дітей з особливими 

потребами в систему суспільної взаємодії: «Практично це знаходить це 

знаходить вираз у практиці реабілітації інвалідів, кінцевою метою якої є, за 

визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, їх соціальна 

інтеграція, тобто активну участь в основних напрямках діяльності і життя 

суспільства, включеність в соціальні структури, … і пов'язані з різними 

сферами життєдіяльності людини - навчальної, професійної та ін.» Для людей 

з обмеженими можливостями  отримання освіти і придбання професії - це 

ефективний засіб соціалізації. Однак сучасна освіта, покликана вирівнювати 

статусні позиції різних соціальних верств, найчастіше відтворює нерівність, 

існуючу в суспільстві, встановлює досить жорсткі бар'єри для представників 

соціальних груп, які «не мають достатні ресурси». Отримання додаткової 

освітньої послуги в процесі професійної освіти зумовлює набуття людиною 

нової професії, сприяє його працевлаштування і початку самостійної 

життєдіяльності. Відносно дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

першу чергу слід говорити про те, що їх навчання в умовах інклюзії 

потенційно сприяє горизонтальній і вертикальній соціокультурній 

мобільності. 
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УДК 004.2 

 

PRIS-2019: PROGRAM FOR CALCULATION OF BUILDINGS BY 

THREE-DIMENSIONAL MODELS 

 

T.D. Panchenko, V.I. Starodub  

 

The developed set of programs "PRIS-2012" makes it possible to organize 

a desk of an architect and a designer who work together and in close interaction 

at one project with many variants of plan configuration and with various 

arrangements of the diaphragms inside the building and along its perimeter with 

the use of simple PC computers. The use of "Note book" computers allows to 

resolve quickly the problems of quantitative evaluation of seismic resistance of 

buildings that have suffered an earthquake and to specify the safety factors 

contained in the norms (codes)applicable to the buildings of various design 

systems. 

The expert evaluations of seismic resistance of buildings make use of the 

simplest three-dimensional models. These models are not compiled by the 

computator as it is provided by the FEM but are formed by the program 

automatically. The computator will address the menu only where various generally 

accepted building types are indicated (frame buildings without diaphragms and 

with diaphragms, panel, block and brick buildings). 

A theoretical basis for developing computer programs shall be an elastic and 

non-elastic simulation method for modeling and calculation of buildings. This 

method is founded on reduction of a number of links that pass over the interaction 

of the vertical and horizontal members of the building, as well as on use of 

deformation hypotheses in the calculation. The deformation hypotheses are the 

forms of own oscillations and the respective frequencies of typical vertical and 

horizontal members distingnished out of the building (independent, auxiliary 

calculation). It allows to reduce a large-scale three-dimensional problem in a 

mathematically correct way to several simpler two-dimensional problems and 

make an efficient use of the PC. 

In this connection it's necessary to develop direction of the creation of more 

simple (specialized) models of buildings and structures. Such models permit to 

evaluate the main mechanisms of three-dimensional deformation in a short period 

of time, considering the most adverse wave effect of the soil during earthquake and 

non-linear reaction on this effect. 

In computer programs there are two different models opposite on complexity 

of buildings and structures to be usually realized: simplified one-dimensional 

(console) and complicated three-dimensional (FEM). Intermediate, simplified, 

three-dimensional model is realized in program-complex "PRIS-2019". This model 

permits to reduce time of the calculation in 2-3 orders (times). 

Compressed form and efficiency of the caculation algorithm have enabled to 

reduce machine time of the PC's by the order of two or three when compared with 
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the calculation made following the classic method of finite elements (FEM). The 

machine time of PC  is about only 20-25s for the buildings with simple plan 

configuration but with various rigidities and designing position of the vertical 

diaphragm while the FEM requires many hours of computation. It opens a way to 

the multi-variant design of buildings and to consideration of the non-elastic 

deformation by step method with the use of the earthquake accelelograms. 
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УДК 656.615. (477) 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В 

СИСТЕМІ «ПОРТ -ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК» 

 

М. Є. Перепічко 

 

Метою дослідження є аналіз основних технологічних рішень 

виробничої інтеграції в системі «порт – індустріальний парк» і пропозиція 

варіанту найбільш ефективного для даної системи. 

Проаналізова- но основні технологічні рішення виробничої інтеграції в 

системі «порт – індустріальний парк». В якості технологічних рішень 

виступають різні варіанти можливого технічного оснащення контейнерних 

терміналів підсистеми «порт». 

Запропоновано найбільш ефективний варіант технологічного рішення 

виробничої інте- грації системи «порт – індустріальний парк». Під 

технологічними рішеннями розуміються в даному випадку різні варіанти 

оснащення контейнерних терміналів підсистеми «порт» і підсистеми 

«індустріальний парк» і їх раціональне злиття в єдину систему. 

В даному дослідженні використовувалися методи си-  стемної 

методології та методи аналізу і синтезу.  

В результаті аналізу переваг і недоліків різних технологічних рішень 

обгрунтовано, що технологічні рішення з використанням козлових кранів є 

найбільш раціональним і ефективним рішенням виробничої інтеграції 

системи «порт – індустріальний парк». Такий варіант пропонується в якості 

технологічної основи узгодження транспортних процесів між підсистемами 

«парк» і «порт», а предметом подальших досліджень має бути узгодження 

цих процесів на рівні параметрів, з метою забезпечення безперебійного 

функціонування даної системи. 

Вперше, в даному дослідженні розглянуто технологічний аспект 

взаємодії індустріальних парків і портів. Індустріальні парки, розташовані на 

території портів або до них прилеглих територій, є досить новим явищем в 

сучасній еко- номіці, і слід констатувати факт практичної відсутності 

наукових публікацій, присвячених технологічним аспектам взаємодії 

індустріальних парків і портів. 

Таким чином, якщо технологічні рішення в даній підси- стемі «порт» в 

достатній мірі розглянуті в сучасній науковій літературі, то технологічна 

основа узгодження роботи індустріального парку і порту (портового 

терміналу) вимагає свого вивчення.  

Так як базою даного узгодження є використовувана на портовому 

терміналі технологія, то питання виробничої інтеграції системи «порт – 

індустріальний парк» необхідно розглянути з  точки зору аналізу основних 

технологічних рішень, що застосовуються в підсистемі «порт».  Результати 

дослідження можуть бути використані в якості технологічного рішення 

виробничої інтеграції системи «порт – індустріальний парк». 
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УДК 613.646-044.337:378.091 

 

МІКРОКЛІМАТ ПРИМІЩЕНЬ В ОНМУ 

 

С.М. Перетяка, Н.П. Галактіонова 

 

В даний час опалення близько 80% міського фонду України 

здійснюється від централізованих джерел. Ця система за часів Радянського 

Союзу вважалася найбільш надійною, економічною і простою в 

обслуговуванні. В Україні в 2013р. експлуатувалося 35402 котелень, 

сумарною потужністю 114 033,1 Гкал/год. З них на твердому паливі 

працювало 9865 котелень, на рідкому паливі – 326, на газі – 24462. До 20 % 

котлів – експлуатуються понад 20 років. Протяжність теплових мереж складає 

понад 30 тисяч км, з них ветхих та аварійних 20 %. Експлуатація теплових 

мереж супроводжується неминучими тепловими втратами від зовнішнього 

охолодження в розмірі 12–50 % теплової потужності (нормоване значення 5 

%). Втрати від витоків теплоносія від 5 до 20 % витрат в мережі (при 

нормованому значенні втрат з витоками до 0,5 % від обсягу теплоносія в 

системі теплопостачання). Значне перевищення нормативних втрат пов'язано 

з високим ступенем зносу обладнання централізованих систем 

теплопостачання і, особливо, теплових мереж. Тому, саме теплові мережі є 

самим ненадійним елементом системи централізованого теплопостачання, на 

який припадає понад 85 % відмов по системі в цілому. Незадовільний стан 

теплової і гідравлічної ізоляції труб, знос і низька якість монтажу і 

експлуатації обладнання теплових мереж відбивається статистичними 

даними по аварійності. Так, 90 % аварійних відмов припадає на теплопроводи 

що подають і 10 % – на зворотні теплопроводи, з них 65 % аварій 

відбувається через зовнішні корозії і 15 % – через дефекти монтажу 

(переважно розривів зварних швів) [1, 2]. 

Експлуатаційні витрати електроенергії на перекачування теплоносія 

становлять 6-10 %, а витрати на хімічну підготовку води 15-25 % у вартості 

теплової енергії, яка відпускається. 

Зростання вартості опалення призводить до того, що неякісна система 

стає економічно недоцільною. Таким чином, існуюча центральна система 

опалення морально і технічно застаріла, до того ж енергетично неефективна. 

На даний час Україна відстає від розвинених країн Європи у вирішенні 

питань нормування мікроклімату приміщень. Сьогодні в Україні параметри 

мікроклімату приміщень регламентовано наступними нормативними 

документами: ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», 

ДБН В.2.5-24-2003 «Електрична кабельна система опалення», ДБН В.2.6-

31:2017 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель» [3]. Обсяг 

нормованих параметрів мікроклімату, що визначені в наведених документах, 

не є достатнім для нормування параметрів різних систем забезпечення 

мікроклімату. 
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Комунальні видатки ОНМУ складаються з виплат за теплопостачання, 

водопостачання, електроенергію та газ. На рисунку 1 представлена доля 

кожної статті витрат.  
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32%

1%

теплопостачання

водопостачання

електоенергія

газ

 
Рисунок 1 – Видатки ОНМУ на комунальні послуги у 2017 р. 

 

З наведених рисунків безальтернативно витікає, що головним 

флагманом видатків є теплопостачання. За достатньо прохолодну 

температуру в корпусах університету необхідно сплачувати немалі гроші 

(3 875 495 грн.). Крім того, при низькій температурі зменшується 

провітрювання приміщень (рідше відкриваються кватирки і вікна), що 

неминуче призводить до підвищення відносної вологості повітря і як 

слідство розвиток бактерій та мікроорганізмів шкідливих для здоров’я 

студентів і співробітників університету.   

З наведеної інформації можливо сформулювати мету досліджень – 

визначити шляхи покращення метеорологічних умов у навчальних корпусах 

Одеського національного морського університету з одночасним зменшенням 

витрат фінансів на комунальні видатки.   

Температура у приміщеннях університету буде залежить від втрат 

теплоти у навколишнє середовище. Витрати теплоти на опалювання будівлі 

залежать від її розмірів, метеорологічних у навколишньому середовищі та 

термічного опору огороджень (стіни, дах). На останній параметр можливо 

впливати за рахунок утеплення приміщень тобто збільшення термічного 

опору. 

Проаналізувавши дані споживання теплової енергії можливо виділити 

адміністративно-аудиторний корпус, як найслабший. Цьому слугують такі 

параметри як: найбільша площа опалювальних приміщень, найменший 

термічний опір стін та вікон. Тому цей корпус потребує термомодернізації у 

першу чергу (утеплення стін до показника 2,8 м2 К/Вт, а також заміна вікон на 

енергетично ефективні). Підвищення порівняно «скромної» температуру в 

адміністративних приміщеннях призведе до зменшення витрат 

електроенергії, так як зникне необхідність вмикати електричні нагрівачі. 

У результаті температура приміщень адміністративно-аудиторного 

корпусу буду приближена до оптимальних мікрокліматичних норм (22–24 

°С).  

Таким чином, термічна модернізація неминуче призведе до покращення 
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метеорологічних умов у навчальних корпусах ОНМУ та зменшить фінансове 

навантаження у холодний період року. 
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УДК 629.5:02.002.8 

 

ВПЛИВ ЗНОСІВ КОРПУСА СУДНА НА ЙОГО ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТА 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ УТИЛІЗАЦІЇ 

 

Л.В. Пізінцалі, Н.І.Александровська  

 

Серед основних напрямків вирішення проблем, що виникають при 

утилізації морських суден та розглянутих в наукових публікаціях, можуть 

бути виділені: 

– проблеми розвитку утилізації морського транспорту; 

– питання економічної обґрунтованості рециркуляції; 

– питання застосування сучасних, екологічно безпечних технологій 

утилізації суден; 

– проблеми утилізації суден та аналіз технологічних методів різання; 

– дослідження екологічних стратегій з управління відходами; 

– способи утилізації та переробки промислових відходів; 

– питання оцінки експлуатаційного ресурсу і системи оцінки технічного 

стану корпусу судна; 

– проблеми прогнозування зносів і пошкоджень корпусів суден; 

Результати аналізу публікацій дозволяють зробити висновок про те, що 

проблема утилізації суден в Україні не була вирішена у XX столітті. Більш 

гострою вона є у ХХІ столітті, а питання впливу зносу корпусу судна на його 

життєвий цикл (ЖЦ) і вибір технологічного процесу різання корпусу судна 

практично не вивчені. 

Під час ухвалення рішення про доцільність продовження експлуатації 

судна або його утилізації принципово визначити залишкову ринкову вартість 

системи. 

Оцінка суден з метою визначення ринкової вартості – один із складних та 

цікавих аспектів. Процес оцінювання на відміну від багатьох об'єктів 

нерухомості та устаткування, в достатній мірі не забезпечений довідковими, 

статистичними і нормативними показниками, що використовуються для 

оцінки практично усіма підходами (витратним, порівняння продажів і 

прибутковості) та вимагає спеціальних знань практиків проектування, 

експлуатації і будівництва суден. 

Аналіз технічного стану корпусів суден, що підлягають утилізації, 

показує, що залишкові товщини обшивки і основних зв'язків корпусу 

складають менше 70 – 75 % від проектних значень. 

Відомо, що саме товщини елементів зв'язків визначають загальну 

міцність корпусу і, як наслідок, його потенціал, як джерела екологічного 

ризику. Тобто, знос зв'язків та їх фактичні залишкові товщини повинні 

враховуватися при транспортуванні судна до місця утилізації та його підйомі 

з води. Тому, щоб уникнути аварійних ситуацій, пов'язаних з можливим 

руйнуванням корпусних конструкцій, необхідно встановлювати у 

небезпечних перетинах тимчасові підкріплення. Крім того, при оцінці 
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очікуваного прибутку необхідно враховувати лише фактичну залишкову масу 

металу корпусу. 

Справедливо зроблено висновок про 25 – 30% втрат маси корпусу і 

недоцільність вимірювання залишкової товщини безпосередньо перед 

утилізацією судна. Це слід враховувати як при розробці технології різки 

кожного конкретного судна і транспортування відокремлюваних елементів 

для подальшого розукрупнення, так і для обґрунтування рівня рентабельності 

утилізації даного судна. 

Специфіка суден, що підлягають утилізації, полягає у тому, що маса 

конструкцій корпусу поступово зменшується за рахунок неминучого процесу 

корозії. Швидкість корозійних процесів обумовлена впливом районів 

експлуатації судна, родом вантажів, що перевозяться, якістю нанесення 

захисних лакофарбових покриттів і т.п. Крім того, судна, що будуть 

утилізовані, можуть мати пошкодження корпусу. 

Проводити вимірювання залишкової товщини зв'язків і обшивки при 

підготовці кожного конкретного судна до утилізації економічно недоцільно. 

Вивчення впливу зносів корпуса судна на його ЖЦ на теперішній час – 

актуальна та важлива проблема, яка впливає на вибір технологічного метода 

різання при утилізації, на ЖЦ судна та його вартість. 

Основною умовою встановлення придатності судна до безпечного 

плавання є його технічний стан, тобто відповідність корпусу судна, суднових 

пристроїв, обладнання та постачання, механічної і холодильної установок, 

електричного обладнання працездатному технічного стану в межах 

допустимих норм, що встановлюються Класифікаційними товариствами. 

Перехід від справного (придатного) стану судна до негідного стана не 

є раптовим. Між цими двома станами системи є ряд перехідних станів, які в 

даний час дістали назву «донозологічних». 

Технічний стан корпусу судна – сукупність параметрів, що визначають 

міцність, жорсткість, непроникність корпусу і змінюються внаслідок 

виникнення і розвитку дефектів в процесі експлуатації судна. Діагностика 

технічного стану корпусу судна полягає у визначенні допустимості дефектів 

корпусу та залишкових товщин при експлуатації судна. 

Дефекти корпусу, що виникають в процесі його експлуатації, можна 

розділити на наступні види: знос, залишкові деформації, порушення 

цілісності конструкцій. 

Важливою складовою при оцінці є визначення фізичного зносу, що 

обумовленого частковою або повною втратою працездатного стану суден 

внаслідок їх експлуатації або тривалого відстою. 

Процес фізичного зносу триває впродовж усього терміну служби судна. 

На характер та швидкість (інтенсивність) зносу впливають наступні 

обставини: 

– умови експлуатації судна; 

– якість суднобудівельних робіт, технологія, конструктивне оформлення 

вузлів та кондиційність матеріалів, з яких судно побудовано; 

– своєчасне виробництво ремонтів, якість та об'єм цих ремонтів; 
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– ретельність догляду за судном з боку екіпажа, обумовлене його 

кваліфікацією та відношенням до своїх обов'язків. 

Завдання визначення нормативних швидкостей зносу до сих пір не має 

загальновизнаного рішення, що непрямим чином підтверджується 

відмінностями в завданні відповідних величин в правилах різних 

Класифікаційних товариств. 

Швидкість зношування залежить від ступеня солоності води, 

вологості і складу повітря, властивостей вантажів, фізичного стирання, 

напруженості, властивостей сталей і зварювального матеріалу, наявності 

блукаючих струмів, якості і стану захисного покриття і наявності 

протекторного захисту та ін. 

Основними джерелами визначення швидкості зносу є результати 

ультразвукового вимірювання товщини елементів корпусів суден і 

подальшого статистичного аналізу зміни товщини конструкцій. 

Особливості зношування суднових конструкцій вивчалися недостатньо, 

тим більше в світлі істотних змін в режимі експлуатації, які відбулися в 

останні 10 – 12 років. 

При оцінці технічного стану корпусу вихідними даними є 

експлуатаційні дефекти – необхідно кількісно оцінити виявлені дефекти 

корпусу і визначити ті з них, які тягнуть за собою неприпустимі наслідки.  

У загальному випадку задача оцінки технічного стану корпусу 

повинна включати: виявлення та кількісну оцінку наявних дефектів; 

визначення нормативних обмежень дефектів з умов забезпечення заданого 

рівня надійності та експлуатаційних якостей судна протягом певного періоду 

експлуатації; зіставлення наявних дефектів з нормативами. 

Аналіз дослідження показав, що товщина корпусу судна на різних 

етапах ЖЦ судна є впливовою характеристикою на організаційно-

технологічні процеси як при експлуатації, так і утилізації судна. 

Стан утилізації в Україні та в цілому у світі потребує, на думку авторів, 

аналізу та створення баз даних особливостей з розділення корпусів суден, 

технологій їх розділення та утилізації, класифікації устаткування, розробки 

програмних комплексів що забезпечують автоматизований розрахунок 

загальної довжини різу в залежності від типу та виду судна, потреби в 

енергетичному і матеріально-технічному забезпеченні, виконання 

розрахунків трудомісткості і собівартості робіт з утилізації того або іншого 

типу та виду судна. 
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НОРМАТИВНІ І ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПІДСТАВИ ЮРИДИЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ 

 

В.М. Приступ 

 

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю удосконалення 

теоретичних і прикладних аспектів накладення санкцій на суддів для 

підвищення рівня легітимації судової влади у суспільстві та досягнення 

балансу між такими принципами права, як невідворотність покарання за 

вчинення суддею правопорушення і забезпечення його процесуальної 

незалежності під час відправлення правосуддя.  

Вчасність дослідження проблематики юридичної відповідальності судді 

пояснюється суспільною потребою у відновленні довіри до судової влади, яка 

обумовила ухвалення нового антикорупційного законодавства, а також 

нормативної бази, спрямованої на очищення влади. Необхідність 

реформування  судової  гілки  влади  і  подальшого  удосконалення 

конституційно-правових підвалин судоустрою поставила на порядок денний 

ухвалення Законів України від 2 червня 2016 р. «Про внесення змін до 

Конституції України щодо правосуддя» та «Про судоустрій і статус суддів». 

Черговий етап судової реформи вимагає всебічного аналізу й оцінювання 

запроваджених новацій із точки зору їх впливу на притягнення суддів до 

різних видів юридичної відповідальності. 

Так, процесуальною підставою відповідальності судді є рішення 

уповноваженого органу судової влади (суду, ВККС України або ВРП) про 

накладення відповідних заходів юридичної відповідальності на суддю. 

Підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 

класифікуються у такий спосіб: ординарні дисциплінарні проступки, зміст 

яких становлять порушення суддею: норм процесуального права та своїх 

посадових обов’язків при відправленні правосуддя; правил суддівської етики; 

правил внутрішнього трудового розпорядку суду; невиконання суддею, який 

обіймає адміністративну посаду в суді, посадових обов’язків, установлених 

для відповідної адміністративної посади; невиконання вимог органів 

суддівського співтовариства; учинення суддею діяння, несумісного з високим 

званням судді; недотримання суддею вимог несумісності, істотне порушення 

приписів суддівської етики або антикорупційного законодавства. 

Однократне істотне порушення чинного законодавства, Кодексу 

суддівської етики, обов’язків судді або правил внутрішнього трудового 

розпорядку, відсутність негативних наслідків неправомірного діяння судді 

або їх неістотний характер, відсутність прямого умислу судді на вчинення 

неправомірного діяння є характерними ознаками ординарного 

дисциплінарного проступку, внаслідок вчинення якого суддю не може бути 

звільнено з посади. Залишення рішення судді в силі під час його перегляду 

вищестоящими інстанціями, як і однократність неправомірного діяння, мають 
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бути кваліфіковані органом дисциплінарної влади як суттєві ознаки 

ординарного дисциплінарного проступку. 

Суттєвими ознаками діяння, несумісного з високим званням судді, є: 

спрямований наперед умисел судді на вчинення дисциплінарного проступку; 

грубе порушення ним норм процесуального права, неправильне застосування 

норм права матеріального або інші неправомірні діяння судді, які явно 

свідчать про його несумлінність, недоброчесність, упередженість при 

здійсненні ним правосуддя, зокрема: ухвалення суддею рішення всупереч 

практиці вищих судових органів, приписів Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод, прецедентів Європейського суду з прав людини, 

ухвалення процесуального рішення, не передбаченого процесуальним 

законодавством, грубе порушення правил підсудності й підвідомчості, 

підміна суддею компетенції іншого органу державної влади, вчинення суддею  

неправомірних  процесуальних  дій  внаслідок  отримання неправомірної 

вигоди тощо; систематичність неправомірних дій судді, що означає вчинення 

дисциплінарного проступку суддею, який має більше одного непогашеного 

стягнення на момент вчинення цього проступку, або вчинення суддею 

декількох дисциплінарних проступків одночасно; негативні наслідки, що 

знаходяться у прямому причинному зв’язку з діями судді: якщо внаслідок 

рішення настали суттєві порушення прав і законних інтересів особи, 

декількох осіб, групи осіб або держави; якщо ці наслідки неможливо усунути; 

якщо неправомірне діяння судді мало значний суспільний резонанс і/або 

підриває суспільну довіру до суду; недотримання суддею вимог несумісності, 

істотне порушення приписів суддівської етики або антикорупційного 

законодавства; визнання судді винним у вчиненні адміністративного 

правопорушення. 

Порушення суддею вимог антикорупційного законодавства, тобто 

вчинення ним корупційного правопорушення або правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, може мати наслідком: притягнення судді до 

ординарної дисциплінарної відповідальності; звільнення судді з посади за 

порушення ним присяги; одночасне накладення на суддю адміністративного 

стягнення у порядку, передбаченому КУпАП, та дисциплінарного стягнення в 

рамках дисциплінарного провадження. 

Критеріями визнання рішення судді неправосудним (у контексті 

наукового тлумачення конструкції, передбаченої ст. 375 КК України 

[постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови] є: явні, очевидні порушення суддею матеріального або 

процесуального закону, які свідчать про несумлінність, нечесність, 

неупередженість судді при здійсненні ним правосуддя, як-от: вчинення дій, 

яких прямо заборонено процесуальним законом, або ігнорування норми 

матеріального закону; встановлення факту грубого порушення суддею 

матеріального або процесуального закону вищим судом під час оскарження 

відповідного рішення, що потягло його зміну або скасування; наявність 

прямого умислу судді на постановлення завідомо неправосудного вироку, 

рішення, ухвали або постанови, який підтверджений фактичними 
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обставинами справи; вчинення злочину з корисливих мотивів або з метою 

отримання неправомірної вигоди; негативні наслідки, що знаходяться у 

прямому причинному зв’язку з діями судді: якщо внаслідок рішення настали 

суттєві порушення прав і законних інтересів особи, декількох осіб, групи осіб 

або держави; якщо ці наслідки неможливо усунути; якщо неправомірне 

діяння судді мало значний суспільний резонанс або підриває суспільну довіру 

до суду. 

Люстрація – це виключний вид відповідальності, яка вичерпує свою 

дію в часі із втратою чинності законів, які її запроваджують. Для 

забезпечення своєї легітимності люстрація має відбуватися з урахуванням 

принципів інституту юридичної відповідальності судді й гарантій належної 

правової процедури. Люстрація суддів має виключати позапроцесуальний 

перегляд рішень суду, який суперечить Конституції України. Люстрація, як 

спеціальна процедура притягнення судді до відповідальності, поєднує ознаки 

соціальної і юридичної відповідальності. Так, детально проаналізувавши 

реалізацію Законів України «Про відновлення довіри до судової влади в 

Україні» від 8 квітня 2014 р. та «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р. 

щодо суддів, можна констатувати, що люстрації бракує низки конститутивних 

ознак юридичної відповідальності судді, а саме відсутність: складу 

правопорушення, визначеного законом, на момент учинення вчинку, який 

«заднім числом» визнається неправомірним; повного набору гарантій 

належної правової процедури в люстраційних проваджень тощо. Однак, цей 

вид відповідальності задовольняє запит суспільства на відновлення 

соціальної справедливості за умов нестабільності й виконує функцію захисту 

демократії. 

Таким чином, юридична відповідальність судді є комплексним 

правовим інститутом, що складається із сукупності норм права, що 

регламентують підстави і процедури притягнення судді до відповідальності 

та характеризується такими рисами: він є відокремленим і самостійним у 

системі права, що зумовлюється специфікою правового статусу судді як 

суб’єкта відповідальності і наявністю спеціального законодавства, яке 

упорядковує ці правовідносини; переважна більшість норм цього інституту 

належить до публічного права, що зумовлює домінування імперативного 

методу впливу на правовідносини; цей інститут є міжгалузевим, що має 

прояв у поєднанні норм матеріальних (підстава відповідальності) і 

процесуальних (процедура притягнення до відповідальності); норми і 

приписи права, які становлять його зміст, об’єднані за предметними та 

функціональними ознаками; субінститути інституту юридичної 

відповідальності судді мають тісні інтегративні зв’язки; їх спільність має 

прояв у наявності єдиних для всіх галузевих різновидів відповідальності 

елементів її системи, які є взаємозумовленими і похідними від принципу 

суддівської незалежності. 
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УДК 656:611.2 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТИ 

 

Ю.Є. Прихно  

 

Узагальнення, систематизація та аналіз світової теорії і практики 

успішного управління судноплавними компаніями повинні сприяти 

швидкому переходу українських компаній на нові проектно-оріентовані 

методи управління, що, поза сумнівом, приведе до  підвищення економічного 

потенціалу усієї морської транспортної галузі. Реалізація стратегії при 

проектно-оріентованій діяльності підприємств неможлива без реалізації 

комплексів проектів або мультипроектів, в яких тісно взаємозв'язані різні 

економічні, технічні, технологічні, соціальні, організаційні й інші проекти, 

що обумовлює необхідність застосування мультипроектного управління. 

Корпоративна стратегія судноплавної компанії - це визначення 

цінностей судноплавної компанії, що знаходять вираження у фінансових і 

інших цілях. Вона базується на виявленні, створенні або придбанні ключових 

ресурсів і виробничих можливостей і спричиняє за собою рішення про те, в 

яких напрямках судноплавна компанія має намір конкурувати і як будуть 

пов'язані між собою різні напрями бізнесу.  

Цілі  судноплавної компанії можуть бути різними, наприклад: 

За змістом: 

• економічні (наприклад, досягнення максимального рівня прибутку), 

• організаційні (наприклад, вдосконалення системи управління), 

• соціальні (наприклад, надання пакетів соціальної підтримки працівникам), 

• екологічні (наприклад, зниження рівня забруднення навколишнього 

середовища), 

За вимірністю: 

• кількісні (наприклад, збільшення обсягу перевезень), 

• якісні (наприклад, підвищення збереження вантажу, зниження часу 

транспортування). 

Оскільки питання зв'язку проекту із стратегією компанії, у рамках якої 

він реалізується, полягає в основі управління портфелями проектів, то з 

множини альтернативних проектів, відповідно до заданих критеріїв і 

обмежень, на рівні стратегії формується портфель проектів підприємства, а 

на тактичному рівні – мультипроект. 

Для судноплавних компаній сукупність критеріїв, по яким проводиться 

аналіз стратегії та оцінка ефективності розвитку, повинна відображати 

специфіку області, в якій компанія функціонує, а також особливості 

внутрішнього і зовнішнього середовища, що впливають на ефективність 

роботи усієї організації в цілому.  

Виявлення особливостей внутрішнього середовища дозволить 

керівництву визначити внутрішні ресурси і можливості судноплавної 
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компанії, розумне використання яких допоможе збільшити конкурентну 

перевагу компанії перед аналогічними організаціями в довгостроковому 

періоді. 

Досягнення стратегічних цілей судноплавної компанії можливо лише у 

випадку такої взаємодії з зовнішнім середовищем, при якому вона зможе:  

1. отримати потрібні ресурси (трудові, матеріальні, фінансові, 

інформаційні, інтелектуальні, інфраструктурні); 

2. найбільш ефективно організувати роботу з іншими економічними 

суб'єктами, а саме:  

 з клієнтами (вантажовласниками, пасажирами); 

 сторонніми організаціями (портами, судноремонтними організаціями, 

посередницькими конторами; органами, контролюючими технічний стан 

флоту; регістрами, СЕС, пожежними та іншими контролюючими службами). 

Зовнішнє середовище судноплавної компанії - середовище, яке не 

входить у володіння компанії і являє собою сукупність зовнішніх умов, в 

яких протікає діяльність організації. Компонентами цього середовища є: 

конкурентний ринок, клієнти, перевезення та інші види послуг, сторонні 

організації. 

Внутрішнє середовище судноплавної компанії - це підконтрольне 

середовище, що знаходиться в її межах, та включає наступні основні 

компоненти: операційна діяльність, персонал, технологія транспортного 

процесу, структура компанії. 

Таким чином, на процес розвитку судноплавної компанії впливає 

величезна кількість факторів, і це обумовлює необхідність реалізовувати 

розвиток судноплавної компанії за допомогою реалізації мультипроектів.  
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УДК 621.317.7 

 

ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВІДДАЧІ НА 

ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ТРУБІ ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ  

СУМІШЕЙ ФРЕОНІВ 

 

Б.В. Пучков, Т.Г. Копєйкіна 

 

Застосування сумішей відомих хладоагентів дозволяє збільшити 

кількість робочих тіл холодильних установок. Суміш фреонів-12 і 22 є 

неазеотропною сумішшю хладоагентів. Концентрація пари у таких сумішей 

відрізняється від концентрації  у рідкій фазі в стані рівноваги.  Це суттєво 

ускладнює процес тепловіддачі при конденсації такої бінарної суміші, і як 

наслідок, розрахунок поверхні конденсації.  

На рис. 1 показана залежність коефіцієнтів тепловіддачі при 

конденсації чистих фреонів-12 і 22 та їх суміші. Тут 1W  - вагова концентрація 

фреона-12 у суміші. Видна суттєва відмінність тепловіддачі для суміші, де 

тепловіддача має чітко виражений максимум. 

В області температурних напорів пар-рідина менше максимуму 

(
o8п стt t t C   ) з ростом t тепловіддача зростає зі збільшенням t .  

Пройшовши максимум, тепловіддача практично не відрізняється від 

конденсації чистих фреонів. Це пояснюється тим, що при конденсації суміші 

біля поверхні конденсації утворюється, окрім плівки конденсату, додатковий 

паровий шар з різницею концентрацій на границі шару 1W  та у плівки 

конденсату 10W . Різний характер залежності термічних опорів плівки і 

парового шару від теплового потоку (температурного напору) визначає 

отриману якісну залежність ( )сум f t   . Таким чином, якщо ввести деякий 

поправочний коефіцієнт на тепловіддачу суміші в області 
o8t C   у відому 

розрахункову формулу для чистих компонентів, то можна отримати 

коефіцієнт тепловіддачі суміші для одиночної труби: 
1

2 3 4
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п ст
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C K
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. 

Тут: пл  - коефіцієнт тепловіддачі для плівки конденсату: С = 0,725 для 

гладкої труби,  С = 0,81 для оребреної труби; 

K  - поправочний коефіцієнт (
12

12

сум
K




  для фреону-12 або 

22

22

сум
K




  для 

фреону-22). Поправочні коефіцієнти  визначені для  Δt = 2, 3, 4, 5, 7 та 16 оС, 

що дає низку кривих, показаних на рис. 2 і рис. 3. В області 
o8t > C  

поправочні коефіцієнти для всіх температурних напорів визначаються по 

кривій № 6. 
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На рис. 2 і 3 криві відповідають таким значенням Δt:  
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1 - 2 оС;   2 - 3 оС;   3 - 4 оС;   4  - 5 оС;   5 - 7 оС;   6 - 16 оС. 

 

 

 

 

 

УДК 656.615.003   
  

 ОЗНАКИ ВЖИВАННЯ РЕЙДОВОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ 

ВЕЛИКОЇ  КІЛЬКОСТІ НАВАЛЮВАЛЬНИХ ВАНТАЖІВ НА 

МОРСЬКИХ ТЕРМІНАЛАХ 

 

І. В. Раскевич 
 

Більша частка діючих вугільних шахт Донбасу у зв’язку з проведенням 

антитерористичної операції опинилися у зоні, що не контролюється 

Україною. Виникла нестача вугілля у країні. Уряд України почав імпортувати 

вугілля із Південно-Африканської республіки (ПАР) та США. Закупівлю 

великої кількості вугілля (1 - 1,5 млн. т) доцільно виконувати на умовах Free 

On Board (FOB). При перевезенні навалювальних вантажів на великі відстані 

ставка фрахту зворотно пропорційна дедвейту судна, що перевозить вантаж. 

Однак, на розмір судна накладають обмеження глибини у причалів. Два 

українських порти (Одеса та Чорноморськ) можуть приймати балкерни судна 

дедвейтом до 80 тис. т і один порт (Южний) до 200 тис. т. Тут може 

допомогти рейдове перевантаження. Визначення цілеспрямованості 

використання рейдової перевалки доцільно використати показник Road 

Discharge (RD), який необхідно застосовувати для прийняття управлінських 

рішень. Розрахується по формулі: 

,
(R) f

)
рп

(R f
RD 

 

 (1) 

де f(Rрп) - функція витрат на транспортування 1 т вантажу з рейдовим  

перевантаженням; 

 f(R

) 

 - функція витрат на транспортування 1 т вантажу без 

рейдового перевантаження.. 

Із формули (1) видно, що у разі RD прийматиме значення 1, то у даному 

випадку вибір системи доставки рівнозначний. Якщо точки значення RD 

показують в область нижче 1, то переважніше система з рейдовою 

перевалкою.  

Витрати по доставці 1 т вантажу кінцевому отримувачу можливо 

розрахувати по наступнім формулам: 
 

энcpfr
рп RRARRR   (2) 

,RRARR энcfr 

 

 (3) 

де Rfr - фрахтова ставка морського перевезення 1 т вантажу, ам. дол./т; 
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 Rp - ставка рейдової перевалки 1 т вантажу, ам. дол./т; 

 Ac - акордна ставка перевалки в порту 1 т вантажу, ам. дол./т; 

 RH - вартість наземної доставки 1 т вантажу кінцевому одержувачу, 

ам. дол./т; 

 RЭ - витрати на експедирування 1 т вантажу, ам. дол./т; 

Виходячи із формули (1) можливо відмітити, що Ac, RH  та Rэ  в обох 

системах рівна, а тому їх у подальших розрахунках можливо не враховувати. 

Головним чинником є ставка фрахту Rfr, яка залежить від факторів, таких як 

кон'юнктура фрахтового ринку, направлення перевезення, ходового часу, 

наявність вільного тоннажу і зворотного завантаження, ціни на бункер, 

портових зборів 

У спрощеному вигляді фрахтові ставки розраховуються по формулі: 
 

,
D

SGС)t(tТ
R

w

портт
x
onsстxс

fr




  ,

 (4) 

де Tc - добова тайм-чартерна ставка для судна даного дедвейту, ам. 

дол./т; 

 tx - ходовий час, діб; 

 tcт - стоянковий час, діб; 

 Сх
ons - добові витрати палива на стоянці, т; 

 Gт - вартість 1 т палива, ам. дол.; 

 Sпорт - портові збори, ам. дол.; 

 Dw - дедвейт судна, т. 

Оскільки портові збори в українських портах розраховуються виходячи 

із кубічного модуля, тобто лінійних розмірів судна, то виходячи із та значень 

для різних тоннажних груп знаходимо регресійну залежність портових зборів 

від дедвейту балкерного судна для порту Чорноморськ. 

Використовуючи програму Mіcrosoft Excell знаходимо регресійну 

залежність показника RD від дедвейту балкерного судна для перевезення з 

ПАР до порту Чорноморськ  (Рис. 1).  

 

 Dw, 

тис.т 

 

Рис 1. Залежність показника RD від дедвейту балкерного судна  
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для перевезення з ПАР до порту Чорноморськ 

 

Таким чином, розроблена методика визначення оптимальної 

транспортної системи доставки великої кількості навалювальних вантажів з 

застосуванням рейдової перевалки в порту. Методику визначення 

цілеспрямованості використання рейдової перевалки була засновувана на 

показнику RD, який застосовувався для оцінки прийняття управлінських 

рішень. Показник RD можливо представити як відношення функцій розходів 

на транспортування 1 т вантажу з рейдовим перевантаженням та без 

рейдового перевантаження. Методика дозволяє знайти рішення щодо 

зниження витрат на транспортування великої кількості навалювальних 

вантажів з застосуванням рейдової перевалки в порту. 
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УДК 811.111’42 

 

«ЧІКЛІТ» – ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПУСТУШОК ЧИ ВІДОБРАЖЕННЯ 

ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ ЖІНКИ? 

 

І.І. Репушевська 

 

Проведене дослідження присвячено проблемі вербальних ознак 

внутрижанрової диференціації класичного англійського жіночого роману і 

роману «чікліт». Дана робота виконана в ключі функціональної лінгвістики і 

спирається на поняття «гендер» (gender - традиційно розуміється як соціальні 

стереотипи в сприйнятті чоловіків і жінок як членів певної національної 

громади в певний історичний період часу). 

У фокусі дослідницького інтересу лінгвальні особливості літератури, 

написані письменницями-жінками для жінок-читачок. У творах даного жанру 

сюжетні перипетії концентруються на почуттях і переживаннях героїв. 

Предмет опису – красива і глибока любов, яку не розуміють оточуючі і 

ставлять героям перепони, які вони, врешті-решт, долають. 

          Жінки-письменниці пройшли довгий шлях становлення в літературі, де 

традиційно правили чоловіки. В даний час більшість дослідників (H.Hopper, 

1989; N.Morton, 1994; Р.Ромайцева, 2004, П.Кіріллін, 2006) літературний 

масив жіночої англомовної літератури поділяють на «класичний» жіночий 

роман, провідний початок від творів 18в., «рожевий» роман і «чікліт». У той 

же час деякі дослідники не бачать принципової різниці між зазначеними 

типами творів. Так, Дж.Кавелті говорить про всіх твори жіночої літератури як 

про "формульні", які не потребують окремого розгляду .Однак навіть 

неосвічений в літературно-філологічному відношенні читач не поставить 

знака рівності між зазначеними типами жіночої літератури. 

          Актуальність проведеного дослідження випливає із загальної лінгво-

гносеологічної важливості проблеми вербальної об'єктивації гендеру в 

художній літературі, а також обумовлюється зростаючою популярністю 

різножанрової жіночої літератури серед читачів. 

Об’єкт вивчення – лінгвальні особливості  романів «Гордість та 

упередження»  Джейн Остен, 19в (J.Austen “Pride and prejudice”) і роман 

Х.Філдінг « Щоденник Бріджит Джонс» (H.Fielding “Bridget Jones’ Diary”) 

Предметом даного дослідження виступають авторський наратив і 

персонажний діалог головних героїнь романів. Мета дослідження - виділити 

диференціальні ознаки англомовного роману 19в. в порівнянні з літературою 

чікліт. Фактичний корпус матеріалу для аналізу представлений 
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оригінальними текстами романів «Гордість та упередження»  Джейн Остен, 

19в (J.Austen “Pride and prejudice”) і роман Х.Філдінг « Щоденник Бріджит 

Джонс» (H.Fielding “Bridget Jones’ Diary”) 

Концептуально робота спирається на уявлення сучасної комунікативної і 

психолінгвістики. Крім того в роботі розвиваються ідеї Дж.Вайнер про 

багатофункціональну роль жінки в сучасному суспільстві. 

Узагальнюючи основні спостереження, зроблені в роботі, можна зробити 

такий висновок: підкоряючись основним тенденціям постмодерну в художній 

творчості, вербальна організація текстів чікліт відрізняється 

інтертекстуальністю. Відзначимо також форму особистого щоденника або 

сповіді від першої особи, характерну для чікліт. Відмінною особливістю 

даної літератури також є вживання жаргону змов, сленгу, антропонімів і назв 

брендів. У класичному жіночому романі, навпаки, героїні розмовляють дуже 

грамотною літературною мовою, іноді з включеннями іноземних виразів (в 

основному французьких). У романах чікліт спостерігається тенденція до 

вживання голофрастичних епітетів і не пов'язаних з сюжетом вставок у 

вигляді газетних повідомлень, реклами та ін. 

Іншими словами, в сучасній жіночій літературі, як в дзеркалі, 

відоброжаються зміни, що відбуваються в англомовному суспільстві по 

демократизації життя і зростання ролі жінки в ньому. 
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УДК 336.762.3 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ КИТАЮ ЩОДО 

ПОРТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕРЖАВИ 

 

Д. М. Решетков, М.Є. Перепічко 

 

Принципи функціонування портового господарства в умовах складної 

ринкової економіки покликаний був закріпити Закон КНР про порти, 

прийнятий в червні 2003 р і вступив в силу з 1 січня 2004 р, в ньому були 

закладені ідеї різноманіття і конкуренції форм власності в портах, гарантій 

прав власності господарюючих суб'єктів портової діяльності, макроконтролю 

уряду за розвитком портового господарства [1,2]. 

Основні напрямки структурної політики щодо портового господарства 

були визначені в затвердженому Держрадою КНР в серпні 2006 р. 

«Територіальному плані розвитку портів в приморській смузі». Цим 

документом було передбачено 8 функціональних напрямків, навколо яких 

повинна системно вибудовуватися діяльність портів: перевезення вугілля 

(мова йде перш за все про те, що з районів видобутку на Півночі Китаю 

вугілля морем перевозиться в промислово розвинені південно-східні 

провінції - головні центри енергоспоживання); перевезення нафти; 

перевезення металевих руд; контейнерні перевезення; перевезення зерна; 

перевезення автотранспортних засобів; транспортне сполучення між 

материком і належать Китаю островами; пасажирські перевезення [2]. 

Здійснювати ці функції повинні 5 територіальних портових кластерів, 

кожен з яких спеціалізується на обслуговуванні власної регіональної 

периферії. В рамках кластерів виділяються великі, «вузлові» порти (всього їх 

виділено 25), де культивується цілий комплекс послуг, і відносно невеликі, 

«доповнюють» порти, діяльність яких більш спеціалізована: 

• Кластері району затоки Бохай  (порти - Далянь, Інкоу, Даньдун і 

Цзіньчжоу);  

• Кластері дельти р. Янцзи (порти – Шанхай, Нінбо-Чжоушань, 

Ляньюньган, Веньчжоу, Чженьцзян, Наньтун, Нанкін, Сучжоу); 

• Південно-східний кластер (порти – Сямень, Фучжоу, Цюаньчжоу, Путянь, 

Чжанчжоу); 
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• Кластері дельти р. Чжуцзян (порти – Гонконг,  Гуанчжоу, Шеньчжень, 

Чжухай, Шаньтоу, Чжаньцзян, Фанчен, Хайкоу, Бейхай, Ціньчжоу, Янпу, 

Басо, Санья); 

• Південно-західний кластер (порти - Чжаньцзян, Фанчен, Хайкоу, Бейхай, 

Ціньчжоу, Янпу, Басо, Санья). 

Цілі кластерної політики держави - це мінімізація необґрунтованої 

конкуренції між портами і між портовими кластерами, реалізація ефекту 

спеціалізації окремих портів, що має сприяти ефективному використанню 

ресурсів, в тому числі берегової лінії.  

В сучасній китайській економіці ці процеси протікають досить 

суперечливо. На практиці це виливається у створення надлишкових, які 

дублюють один одного, портових потужностей. Зокрема, за оцінкою 

міжнародної консалтингової компанії DBS Vickers, в цілому по Китаю 

спостерігається надлишок контейнерних терміналів, тоді як контейнерні 

порти Шанхая, навпаки, працюють із перевантаженням. У контейнерні порти 

в попередні роки вкладалося надто багато інвестицій. Навпаки, будівництво 

терміналів для насипних і навалочних вантажів недофінансовано [3]. 

У розвитку китайського портового господарства проявляються й інші 

структурні проблеми. Незважаючи на всі успіхи контейнеризації, її рівень в 

китайських портах поки досягає лише 60%, тоді як в провідних зарубіжних 

портах - більш 90%. Більшість китайських портів все ще займаються 

переважно навантаженням і зберіганням товарів, в них недостатньо розвинені 

промислова переробка вантажів і торгово-фінансова діяльність, тобто 

логістичними центрами сучасного типу багато з них ще не стали. У малих і 

середніх портах все ще недостатній і рівень комп'ютеризації; в цілому по 

країні ще не склалася єдина інформаційна система, яка контролює 

проходження вантажів, а це позначається на ефективності вантажно-

розвантажувальних робіт. У практиці корпоративного управління 

китайськими портами досі основна увага приділяється власне нарощуванню 

виробничих потужностей, а можливості збільшення доданої вартості, 

пов'язані з удосконаленням менеджменту, недооцінюються.  
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УДК 004 : 519.852 

 

НЕОБМЕЖЕНІ РІШЕННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК 

ЗАСТОСУВАННЯ СИМПЛЕКС-МЕТОДУ 

 
М.В. Розум 

 

Задача лінійного програмування (ЗЛП) полягає в тому, що необхідно 

максимізувати або мінімізувати деякий лінійний функціонал на 

багатовимірному просторі при заданих лінійних обмеженнях. В деяких 

задачах лінійного програмування значення змінних можуть необмежено 

зростати без порушення обмежень, тобто, простір допустимих рішень не 

обмежений хоча б в одному напрямку (рис.1). В результаті цього цільова 

функція Z може зростати (задача максимізації) необмежено: *

maxZ , 

асимптотичний максимум. Необмежені рішення є наслідком того, що модель 

задачі була розроблена некоректно: не враховуються обмеження, які не є 

надлишковими, не точно оцінюються параметри обмежень. 

Розглянемо ЗЛП 
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Рис. 1 Необмеженість лінійної форми зверху  

 

При рішенні цієї задачі в MS Excel отримаємо повідомлення про 

відсутність рішення (рис.2). 

 
Рис.2 Застосування моделювання в MS Excel 

 

Правило виявлення необмеженості рішення [1, с.121]. Якщо на деякій 

симплекс-ітерації коефіцієнти в обмеженнях для будь-якої небазисної змінної 

будуть непозитивними, то простір рішень необмежений в напрямку 

зростання цієї змінної. Якщо коефіцієнт цієї змінної в z-рядку від’ємний в 

задачі максимізації, цільова функція теж необмежена. 

ЗЛП рішаємо двоетапним методом. На першому етапі отримали 

допустиме базисне рішення 6.01 x , 2.32 x , 45 x . Вихідна задача тепер має 

вигляд 
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Цій задачі відповідає наступна симплекс-таблиця (рис.3), що співпадає 

з результатом моделювання (рис. 2). На рис. 3 проілюстровано правило 

виявлення необмеженості рішення ЗЛП. 

 

 
Рис. 3 Симплекс-метод 
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УДК 656.075 

 

ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНІ ЗВ’ЯЗКИ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ 

 

В.Л. Ромах  

 

Зростання і процес глобалізації світової торгівлі, технологічний 

транспортний прогрес, розвиток логістики, зниження обмежує роль держави 

змінило статус «українського морського порту» на міжнародній арені. 

Сучасні реалії зумовили не тільки необхідність зміни схем організації роботи 

порту, а й посилили необхідність його функціональної інтеграції в ланцюгах 

поставок.  

У зв'язку з цим, одним з конкурентних портових прімущество є 

наявність стійких портових зв'язків з тиловими районами, що й обумовлює 

актуальність даної проблеми. Локальна спрямованість сучасного українського 

портового менеджменту не здатна забезпечити вирішення завдань, 

спрямованих на забезпечення стійких мережевих зв'язків всередині країни. 

Таким чином, прагнення до створення таких інтегрованих систем як 

кластери, вимагає багаторівневого підходу, який спрямований вирішити ряд 

організаційних, управлінських, економічних і технологічних завдань. 

Основними умовами ефективної стратегії інтеграції морських портів і 

внутрішніх районів являються: достатній рівень пропускної здатності 

інфраструктури внутрішніх районів в інтерфейсі з портової інфраструктурою; 

гарантоване ефективне використання інфраструктури внутрішніх районів; 

достатня координація транспортного ланцюга; достатній рівень екологічного 

забезпечення; привабливість послуг в транспортному ланцюгу.  

Умови реалізація даних інтеграційних процесів, від просторової до 

функціональної перспективи, виходять за рамки географічних кордонів, 

посилюючи, таким чином, «регіоналізацію» портів »і пов'язані з чотирма 

рівнями взаємозалежних шарів. До них відносяться локальний, 

інфраструктурний, транспортний і логістичний рівні. 

Вплив таких змін тягне за собою ряд наслідків. Серед них можна 

виділити: розширення ролі порту; зміна клієнтської бази; зміна традиційних 

визначень прибережної смуги і віддаленій від узбережжя зони; стратегії 

вертикальної і горизонтальної інтеграції. Так, при горизонтальній інтеграції в 

ланцюзі постачань, велика судноплавна компанія може одночасно бути як 

власником портових потужностей (терміналів), так і, одночасно, бути 

оператором наземного перевезення. 

Українські інституційні основи, на відміну від досвіду ЄС, 

представленого однією з найбільш відомої світової кластерної організацією, 
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що включає в себе тринадцять національних морських кластерів з різною 

структурою, вимагають серйозного доопрацювання. Неврегульованою 

залишається цілий ряд питань - від визначення основних термінів і 

формулювань до формування структурної і функціональної складової 

транспортно - логістичного кластера. Їх рішення може сприяти обеcпеченію 

стійких зв'язків портів з тиловими районами. 
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УДК 004.932.1 

 

ВИДІЛЕННЯ РІЗКИХ КРАЇВ В КОЛІРНИХ КОМПОНЕНТАХ 

ЗОБРАЖЕНЬ 

 

І.С. Рубльов 

 

Аналіз помилок, що виникають при відновленні колірних компонент ( в 

тому числі після інтерпояційного відновлення проріджених значень ) в 

колірному просторі сВХ2Х3 показує, що найбільші спотворення виникають 

на кордонах об'єктів. Це добре видно на рис.1, на якому показані помилки що 

виникли при зворотному перетворенні з простору сВХ2Х3 в колірний простір 

RGB. Розмір помилок відображено градацією сірого кольору. 

     
a       b 

Рис 1.  Оригінальне зображення (a) та зображення помилок після 

відновлення (b) 

Виникає припуження, що найбільші помилки виникають на різких 

краях (англ. edges) об'єктів на зображенні, в тих точках зображення, де 

модель неперервної зміни яскравості та кольорів по напрямках є 

неадекватною. Більш коректною має бути модель кусково-гладкої функції з 

визначеними лініями розривів. Прикладом є функція Хевісайда: 
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Рис 2. Графіки функцій: a -  x , b -  
  2

2







 


dx

xd
xI , c - 

 
dx

xdI
2

при δ = 5 та 1,5 

З рис 2. видно, що функція Θ(x) при наближенні до 0 зростає тим 

швидше, чим більше δ (a); квадрат її першої похідної звужується і має 

стрімко зростаючий максимум (b); перша похідної від цього квадрату є 

непарною відносно 0 функцією, що має зліва та зправа зростаючі зі 

збільшеням δ за модулем значення. Саме ця функція є основою подальшого 

розгяду, бо визначає край як точку в якій вона має значення 0, а в її оточенні є 

дві точки з великими значеннями і протилежними знаками.  

Одновимірна функція     ),()(),(1)( 21  xxfxxfxF   буде гладкою, 

якщо при дискретизації крок сітки 


1
h . В цьому разі будуть коректними 

кінцево-різницеві апроксимації першої та вищих похідних. При 


1
h  

кінцево-різницевою апроксимацією функції  xF  буде    xHfff  121  де  f1 

ліміт зліва f1(x), f2 ліміт зправа f2(x) при x=0 а H(x) – функція Хевісайда. 

Квадрат похідної функції  xF  буде    xff  12 , а перша похідна від  цієї 

фунції буде    xff  12 . 

На двовимірній сітці ці формули стосуються похідної у напрямку 

нормалі до різкого краю. Тобто, якщо  ii yxC ,  - значення компоненти С в 

точці і, а    yxCyxI ii ,, 


 - значення її градієнта в цій точці, то вектор 

     yxIyxIyxg ii ,,, 2


 буде пропорційний модулю градієнта функції  yxC ,  і 

спрямований в напрямі найшвидшого зростання модуля градієнта. Добуток 

 yxg ,


 на одиничнй вектор у напряму градієнта функції  yxC ,  буде 

   nff


  12 , в той час в ортогональному напрямі ( вздовж края ), функція 

може бути гладкою.  

Для знаходження різких країв колірних компонентів в кожній точці 

зображення двічі було обчислено значення модуля градієнта значень для обох 

колірних компонент: одне значення в напрямах строки і стовпця, а друге – по 

обом діагоналям. Для кожної точки було обчислено функцію 

       iiiiiiii yxIyxgyxIyxG ,,,,


 . На рис.3а наведено функцію розподілу 

кількості пікселів в залежності від значення mGGG /25 , де  

 minmax ,max GGGm  . В більшості пікселів значення G близькі до 0 і лише в 

невеликій частині перевищують 3σ. Для обох компонент С2 і С3 максимальні 

відхилення складають  ±40 а σ=2,5. Належними до різких крайів вважаємо 

такі точки на зображенні, для яких в сусідніх (по рядках/стовпцях або по 

діагоналях) точках  функція  ii yxG ,  має протилежні по знаку значення, що за 

величиною перевищують 3σ. Такі точки в градаціях сірого кольору рлказано 

на рис.3b. 
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Рис 3.  Гістограма значень G (a),   різкі краї, виділені   (b) 

Порівняння рис. 1b та 3b показує прийнятність запропонованої моделі 

різких країв. 
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УДК  656.615.073  

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ 

ПРИ ПЕРЕВАНТАЖЕННІ НА РЕЙДІ 

 

C.C. Русанова 

 

Вступ. Морські торговельні порти відіграють важливу роль у 

забезпеченні транспортних сполучень та міжнародної торгівлі, що особливо 

актуально в зв'язку з інтеграцією України у світовий економічний простір.  

Предметами експорту, що приносять Україні тверду валюту, є зерно і 

зернофуражні вантажі,  рудні вантажі, вугілля, металовантажі та ін. До 

басейну річок Дніпро і Південний Буг тяжіють великі економічні райони, що 

включають добувну, металургійну, машинобудівну, металообробну, а також 

великі сільськогосподарські райони. 

Тенденції розвитку світового транспортного ринку та портової 

діяльності, обумовлюють необхідність прискорення темпів розвитку 

морських торговельних портів України. Враховуючи сучасну роль портової 

діяльності для національної економіки та процесів інтеграції у світову 

економіко-політичну систему, набуває складність у розвитку портової 

діяльності.  

В останні роки швидке зростання розмірів балкерів істотно вплинуло 

на технології перевалки насипних вантажів, тобто для обробки сучасних 

балкарів глибини біля причалів більшості портів України недостатні. Однак, 

ця проблема була вирішена перевалкою або довантаженням на рейді 

великотоннажних суден. 

З метою зменшення викидів в навколишнє середовище і термінів витрат 

на відновлення автомобільних доріг в країні назріла необхідність 

переключення вантажопотоків з автомобільного транспорту на 

вантажоперевезення по річкам і, отже, прискореного розвитку внутрішнього 

водного транспорту для забезпечення транспортування додаткових 

вантажопотоків. 

Вхідні дані та методи. На сьогоднішній день, однією з актуальних 

проблем є зменшення викидів в навколишнє середовище, у тому числі 

забруднень акваторій, тобто у зоні морських, річкових портів і 

судноремонтних заводів. 

Постановою Верховної Ради України затверджено «Основні напрями 
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державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», які в роботі об'єктів морського 

і річкового транспорту України передбачають обов'язкове:  

• виконання природоохоронного законодавства України всіма 

об'єктами морського і річкового транспорту України, зокрема, норм і правил, 

якими визначено допустимий рівень скидів, викидів, порядок розміщення 

відходів, використання землі та водовикористання; 

• виконання природоохоронних вимог, встановлених 

міжнародними конвенціями, законодавством України та законодавством 

країн, в порти яких заходять судна під прапором України; 

• виконання функцій держави порту і держави прапора, 

відповідно до вимог міжнародного законодавства; участь у діяльності 

міжнародних і національних організацій з охорони навколишнього 

середовища з метою своєчасної підготовки підприємств морської галузі до 

виконання нових природоохоронних вимог. 

Результати. Обговорення і аналіз. Слід відзначити, що рейдова 

перевалка не являє собою альтернативою класичній схемі навантаження 

морських суден. Розвиток перевезень портами України, має тенденцію до 

розвитку і в подальшому може призвести до поширення схем рейдової 

перевалки. Ці схеми набагато дешевше, ніж доставка залізницею або 

автотранспортом, накопичення і перевалка безпосередньо біля причалів 

морських портів. 

Для забезпечення безаварійних і безпечних умов експлуатації 

рейдового порту, передбачено таке: 

- компоновку і параметри водних підходів і  акваторії прийнято  з 

врахуванням вимог безпеки мореплавання; 

- виконання вантажних операцій механізованим способом з 

використанням плавучих кранів, обладнаних грейферами і різноманітними 

вантажозоплювальними пристроями; 

- запобігання  забрудненню акваторії з врахуванням прийнятої 

технології перевантажувальних робіт і використанням, при необхідності,  

спеціалізованих суден з охорони навколишнього природного середовища; 

- забезпечення технологічної системи зв'язку із застосуванням системи 

радіозв'язку з використанням переносних радіостанцій УКХ радіозв'язку. 

Виконання перевантажувальних і допоміжних операцій повинне 

виконуватися за робочими технологічними картами (РТК) і інструкціями, 

розробленими і затвердженими в установленому порядку службами порту 

відповідно до їхньої спеціалізації. 

До початку робіт в рейдових умовах керівник робіт  інформує портових 

робітників про особливості варіанту роботи, яка намічується, і інструктує 

щодо безпечних прийомів і методах її виконання (по РТК) і правилах безпеки 

при знаходженні на транспортному судні і плавзасобах.  

Перевантажувальні операції на акваторії рейдового порту при висоті 

хвилі більше 1,25 м, а також в період випадання опадів і при видимості 

менше 100 м  не передбачено. 
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Для працівників, зайнятих на перевантажувальних роботах на рейдових 

стоянах, передбачаються службово-побутові приміщення на береговій частині 

рейдового порту. 

На період виконання перевантажувальних робіт щоб уникнути 

попадання випадкових розсипів вантажу в морі між бортом судна і плавучим 

краном навішується відбійна запона (брезент). 

Розкриття грейфера з вантажем повинне виконуватись на висоті не 

більше 1 м від пайолу трюму або від поверхні раніше завантаженого вантажу. 

Після закінчення зміни, а при необхідності, протягом зміни повинне 

обов'язково вироблятися своєчасне і ретельне прибирання палуби суден і 

плавучих кранів від можливих розсипів вантажу. При цьому скидання 

(змітання) розсипів вантажу з судна у воду категорично забороняється. 

У складі службово-допоміжного флоту передбачено рейдовий 

нафтосміттязбирач, який забезпечує регулярне прибирання акваторії якірних 

стоянок і рейдів для відстою флоту. 

Передбачені до перевантаження на рейдовій якірній  ділянці вантажі 

мають таку пожежовибухонебезпечну характеристику. 

Приміщення (судновий вантажний трюм), де обертатимуться рудні 

вантажі, не вимагають спеціальних заходів  і обладнання згідно з загальними 

вимогами до навалочних вантажів і відносяться до категорії Д. 

Протипожежний захист забезпечується: наявністю в рейдовому порту 

пожежного катера у складі суден службово-допоміжного флоту або наявністю 

відповідного протипожежного устаткування на буксирах; практичним 

відробітком дій на випадок пожежі шляхом проведення занять, тренувань і 

навчань. 

Комплексне обслуговування транспортного флоту передбачається 

підприємствами, які спеціалізуються на наданні відповідних послуг, у тому 

числі з охорони навколишнього середовища і постачання необхідних 

матеріально-технічних ресурсів. 

Компонування і параметри якірних місць на акваторії рейдових стоянок 

передбачено з урахуванням забезпечення безпеки судноплавства, а також 

дотримання нормативних санітарно-захисних зон між якірними місцями, на 

яких перевантажуються вантажі з різними транспортними властивостями 

(наприклад вугілля і зернові вантажі) і переважного напрямку вітру. 

Висновки. Рейдова перевалка виконає роль рятувального кола для 

портів, які не мають можливості обробляти великотоннажні судна, тобто 

виконання перевантажувальних операцій повинне виконуватися за 

допомогою робочих технологічних карт і інструкцій, які розроблені і 

затверджені службами порту. 

Вирішення екологічних проблем при рейдової перевалки на морському 

транспорті вимагає розробки: 

- методик визначення шкоди, яку можуть завдати природі підприємства 

морського і річкового транспорту; 

- технологій і технічних засобів для захисту від забруднення акваторій, 

територій, повітряного басейну з суден і підприємств у зоні морських, 
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річкових портів і судноремонтних заводів; 

- технологій і технічних засобів для регенерації, утилізації та знищення 

відходів виробництва на підприємствах морського та річкового транспорту. 

 

 

 

 

УДК 81:811.133.1 

 

ПРАГМАТИЧНІ ЗМІНИ НОРМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА 

СИНТАКСИЧНОМУ, МОРФОЛОГІЧНОМУ ТА ЛЕКСИЧНОМУ 

РІВНЯХ У РОЗМОВНОМУ МОВЛЕННІ 

 

Т.П. Сазикіна 

 

Мова молодих людей відзначається високою емоційністю та 

присутністю суб’ єктивного моменту.  Це пояснюється підвищеним 

прагненням до власного вираження, що притаманно цій зрісній групі, 

включаючи свідомe та несвідомe порушення мовної норми. Такий матеріал 

буде корисним для тих, хто вивчає французьку мову, а також лінгвістам та 

викладачам. Предметом дослідження є порушення мовної норми на 

морфологічному та синтаксичному рівнях. Об’єктом дослідження виступає 

розмовне мовлення молоді, що навчається у Франції.  

Найяскравіше порушення норми у розмові молоді проявляється на 

синтаксичному рівні. У прикладі, в якому студент вимовляє свої враження від 

перегляду художнього фільма, порушення синтаксичної норми передає 

крайній ступінь емоційного стану того, хто говорить. Якщо реконструювати 

це висловлення з синтаксичною нормою, емоційне наповнення значно 

знижується. Це свідчить про те, що зміна порядку слів не є виключно 

стилістичним тропом, але несе значний прагматичний ефект. 

 З метою досягнення впливого ефекта можна використати не тільки 

дислокацію слів у фразі, але й морфологічну опозицію. Приклад, в якому 

учень звертається до одноклассника, складається з монологічних трьох 

реплік, в якому він вимагає від сусіда замовчати, бо останній відволікає його 

від виконання завдання. Спочатку йде стримане ввічливе мовлення, потім 

адресат переходить до більш знервованого, і, наприкінці, не досягнувши 

результата, монолог закінчується категоричним, навіть грубим, 

висловлюванням, що виражає граничну ступінь роздратованості. 

Серед морфологічних особливостей мовлення молоді помічена ще одна 

регулярна тенденція, а сааме нейтралізація опозиції стверджуваних та 

заперечувальних форм. Тут не тільки проявляється прагнення до економії 

мовних засобів, але досягається прагматичний ефект краткості та 

зневажливості. 

Найбільший практичний інтерес, на наш погляд, виявляє наступні 

слово вживання: 1) морфологічне варіювання, тобто різного виду скорочення 
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та гра з елементами слів; 2) американізми (лесика); 3) жаргонізми та 

арготизми, у тому числі слова-паразити (лексика); 3) неологізми. Можемо 

навести приклад жаргонізації нормативно нейтрального слова. Таке лексичне 

перетворення можна помітити лише у ситуації спілкування. В останній час у 

зв’язку з інформаційним вибухом, взаємним проникненням культур у 

молодіжному мовленні широко розповсюджені амеріканізми. Таке явище 

прибічники чистоти мовлення називають «культурною агресією», оскільки 

мова йде не про заповнення лексичних лакун, а про «засмітненні» 

французької мови. Просувають це явище практично всі комерційні медіа, 

особливо УКХ радіо станції, які постійно використовують в рекламі 

американізми, які також проникли і в інші мови («клас», «супер», «релакс», 

«екстра», «скотч», «спонсор», «спрей» та ін.). Особливо багато лексики 

ввійшло до радіоелектроніки, комп’ютерної техніки, масової культури, 

спорту, побуту (наприклад, «вай-фай», «хай-фай», «рок», «хеві метал», 

«шоу», «скейтборд», «серфінг», «бобслей», «керлінг», «страйк», тощо).  

Морфологічна частка «селф» («селфі») з американізму ввійшла у 

велику групу лексики до сфери сучасних технологій. Щодо префікса «ре», 

який позначає сему «повторення якогось явища чи дії», то він почав 

додаватись до таких дієслів та іменників, з якими раніше його не 

використовували. Цікавими є приклади вживання продуктивного 

французького префікса «ері», за допомогою якого створюються неологізми. 

До сфери морфології відноситься також дуже часте вживання 

скорочених слів (відкидання префіксів, одного з коренів складних слів), що 

підкреслює у молоді зневажливість ставлення до предмета розмови, бажання 

підкреслити власну незалежність.  
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УДК 811.111 

 

МАРКЕРИ ЧАСУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ У БРИТАНСЬКОМУ 

ТА АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТАХ АНГЛІЙСЬКОІ ̈ МОВИ  
 

В.В. Серебрякова 

 

У даній статті розглядається використання маркерів часу у 

британському та американському варіантах англіи ̆ської мови. Ключовим 

питанням є вивчення значення та класифікації маркерів часу. Дослідження 
проводилось на базі художніх творів “The Man of Property” by J. Galsworthy 

та “A Farewell to Arms” by Е. Hemingway. 

Традиційним ядром функціонально-семантичного поля (далі ФСП) 

часу вважається граматична категорія дієслівного часу, а периферією – 
лексичні показники, лексичні конкретизатори дієслівного часу, лексичні 
актуалізатори, іменники та прислівники з темпоральним значенням у 

систематизації яких полягає новизна даного дослідження. 

Ядро полів часу формують часові форми дієслова (обов’язковий та 

універсальний засіб вираження часу), тобто домінант полів. Компонентами 
цих полів також являються: сполучники підрядних речень в структурі 

складного ре- чення, прислівники часу, дієслова фізичної дії, іменники зі 

значенням часу з прийменником та без прийменника, прикметники зі 
значенням часу. 

Отже, маркери часу – слова, в тлумачення яких входить сематичнии ̆ 

компонент часу: темпоральні прислівники, прийменники, сполучники в 
підрядних реченнях та іменники, прикметники, числівники, що виступають 
обставинами часу в реченні. 

У досліджуваних романах семантику темпоральності формують часові 
поля, які виражають часові відношення між діями: послідовності, 

передування, одночасності, кратності / однократності, тривалості та часовоі ̈ 
локалізованості. 

Поле послідовності визначається особливою частотністю та висловлює 

ряд сем: віднесення дії до минулого, одиничність дії, локалізація дії в часі. 

До слів, що реалізують часове значення послідовності, відносяться 

дієслова фізичної дії, прикметники (next, further), прислівники (then, 

eventually, finally, later soon, presently, suddenly), прийменники часу (after, 
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past), словосполучення, виконуючі функцію обставин часу (two days later, 

after that, in the end, at last) та сполучники (and, after, then). 

Поле передування носить ретроспективний характер і реалізується, по-

перше, морфологічною формою дієслова, а по-друге, темпоральними 
висловлюваннями, представленими одним словом, словосполученням та 
реченням. В цьому полі реалізовані наступні семи: передування відносно 

моменту мовлення, одиничність дії, завершеність або переривання дії, 

локалізованість дії в часі. 

До окремих слів реалізації темпорального значення передування 
відносяться прислівники (ago, already (в значенні «раніше»), before, just, 

then.), прийменники (before (в значенні «до, раніше»)) та обставини часу (at 

first, last Sunday, last year, so far, day before yesterday, some day etc.). 

Прислівник “then” може реалізовуватись і в полі послідовності в значенні 

«потім», і в полі передування в значенні «тоді, у той час». 

Одночасність виражається невеликою кількістю словосполучень типу 
“at that point”, “at that time”, та більшою мірою, підрядними реченнями з 
часовими сполучниками “when, while, as soon as, just as”. 

Із всієї кількості складнопідрядних речень часу у вибірці найбільша 

частина виражає саме значення одночасності. Дії головного та підрядного 

речень протікають приблизно в один і той же час. 

До маркерів часу одночасності також відносяться прислівники (hardly, 

instantly, immediately when), прийменник часу “at” (вказує на період часу: 

наприклад, at this moment, at any time). 

Маркерами часу поля тривалості виступають прислівники тривалості 

(continually, daily, since, recently, still (в значенні «все ще»)), прийменники 
часу ( after (в значенні «через»), by, during, for, from, till / until, to), сполучник 
часу “while” у підрядних реченнях та обставини часу (all day, all evening, as 

long as, day and night, for a while) 

ФСП кратності реалізується певними часовими формами, окремими 

словами, словосполученнями та цілими реченнями. В англійській прозі 
частіше всього реалізується ФСП однократності, яке виражає наступні семи: 

віднесеність дії до моменту часу, кратність дії, нелокалізованість дії у часі. 

До маркерів часу кратності відносяться: прислівник “once”, прикметники 

“only” (єдиний), “unique, unusual, extraordinary” та ін. Однак, найбільш 
частотними мовленнєвими одиницями, які виражають значення 

однократності, являються вказівні займенники “this, that”, числівник “one”, 

які використовуються для вказівки на певний момент якоїсь конкретноі ̈ 

події. Дані слова входять до складу словосполучень, які виконують функцію 
обставин часу. 

Підбиваючи підсумки, можно зробити висновок, що один і той же 

темпоратив може виражати декілька часових конотацій. Наприклад, 

прислівник “then” виражає як послідовність дії, так і передування; 

прислівник “once” позначає як однократну дію, так і передування. В 
результаті аналізу було виявлено, що в романі “The Man of Property” J. 
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Galsworthy функціонально-семантичне поле часу представлено маркерами 
часу послідовності (14%), передування (8,5%), одночасності (8,6%), 

тривалості (19%), кратності / однократності (30,2 %) та маркерами часової 
локалізованості (14%). 

Розглянувши та проаналізувавши роман “A Farewell to Arms” Е. 

Hemingway можно зробіті вісновок, що функціонально-семантичне поле часу 
також представлено маркерами часу послідовності (14 %), передування (8,6 

%), одночасності (10,5 %), тривалості (17 %), кратності / однократності (36 

%) та маркерами часової локалізованості (19,6 %). 

Підбиваючи підсумки, слід відмітити, що досліджених романах 

найбільшою представленістю серед маркерів часу виступають прислівники 

та прийменники, потім обставини часу та сполучники. Але слід вказати, що в 

американському варіанті англійської мови більш вживаними є 
словосполучення, які виступають обставинами часу і в яких, частіше за все, 

опускаються прийменники. У той час, як в британському варіанті домінують 

прийменниково-іменні словосполучення, де прии ̆менники зазвичай не 

опускаються. Таким чином, можна дійти висновку, що відмінності у 
вживанні маркерів часу між американським та британським варіантами 

англійської незначні. 

Перспектива дослідження маркерів часу полягає у подальшому вивчені 

праць письменників, представників британської та американської літератури, 

та у визначенні ролі вживаних у творах конструкцій. 
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УДК 328.16:159.923 

 

ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ 

 

Т.В. Сіньковська 

 

Особливістю сучасних умов становлення самоцінності людини є те, що 

всілякі революції: політичні, технологічні, екологічні, інформаційні, 

енергетичні тощо та самі кризи створюють нові ситуації та проблеми, що 

владно вторгаються у суспільну та індивідуальну картину світу, при цьому 

досить помітно змінюючи її. В процесі такої трансформаційної «роботи» 

виникає безліч інших обставин, з’являються нові засоби життєвого вибору та 

соціального самовизначення індивідів, можуть змінюватися зміст та 

механізми функціонування моральних цінностей. 

Криза самоцінності особистості полягає в психологічній спрямованості 

усіх структур самосвідомості на руйнівну діяльність, під час якої 

спостерігаються стійке зниження оптимізму, соціальна апатія та анемія, 

поширюються акти насильства та антисоціальної поведінки. Особистість — 

соціальне обличчя людини, “Я” для інших, реальна динамічна сутність 

кожного з нас. Особистість має диспозицію поводитися певним чином у 

певних обставинах. Ситуації, які пропонує їй життя, — це нерідко саме ті 

ситуації, в які вона активно прагне потрапити, щоб засвоїти щось важливе, 

зробити наступний крок на шляху саморозвитку, самотворення. 

Слід зауважити, що такий процес деструктивної соціалізації в наш час, 

початку нового тисячоліття, демонструє різноманітні грані кризового стану – 

від міжнародних до особистнісних – та відповідні їм рівні кризової 

самосвідомості. Тому таке складне утворення,  як самоцінність, в наших 

умовах деструктивної соціалізації час від часу потрапляє до кризового стану. 

Суперечливість закладена у самій суті самоцінності: з одного боку, вона являє 

собою досить стійку структуру, що має інтегрувати та стабілізувати зв’язки 

людини зі світом, а з другого – перебуває під постійним інформаційним 

«обстрілом» зовнішнього світу. Усвідомлення кризового стану збільшується 

із зростанням рівня особистісної зрілості, із здатністю до рефлексування, яке 

у кожної людини особливе, специфічне. Ці можливості можна розвинути, 

вони залежать деякою мірою від індивідуального досвіду попереднього 

розв’язання складних життєвих колізій. На мій погляд, тема свідомості, 

самосвідомості, звідси і самоцінності особистості у наш час є досить 

важливим компонентом сприйняття соціальної дійсності мислячою істотою 
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або як діяча своєї долі. Самосвідомість властива не тільки індивіду, а й 

соціальним групам. У самосвідомості людина виділяє себе з навколишнього 

світу подій і людей, визначає своє місце у взаєминах з природою і 

суспільством. Самосвідомість тісно пов'язана з рефлексією та побудовою Я - 

концепції, де вона підноситься до рівня теоретичного мислення. 

Самосвідомість починає формуватися на ранніх етапах онтогенезу в процесах 

становлення образу себе, уявлення про себе, самооцінки, ставлення до себе. 

Оскільки мірою і вихідним пунктом відносини людини до себе виступають 

насамперед інші люди, самосвідомість має соціальний, суспільний характер.  

Свідомість людини – це відображення, що виокремлює об'єктивні 

стійкі властивості предметної дійсності, формування спільних для всіх людей 

знань про світ та впливає на створення особистих  ціннісних орієнтирів.  

У даний момент історії свідомість людей продовжує розвиватись, 

причому цей розвиток, мабуть, йде з відомим прискоренням, викликаним 

прискореними темпами наукового, культурного і технічного прогресу. Такий 

висновок можна зробити на підставі того, що всі процеси в основних 

напрямках перетворюються в ціннісне світосприйняття. Більшість 

дослідників вважають самоцінність структурним компонентом довіри до 

себе. На думку Т.П. Скрипкіної, першої дослідниці цього феномену, важливе 

значення в структурі довіри до себе має прогностична складова (когнітивний 

компонент) - переживання, думки, поведінка, пов'язані з можливостями 

людини, які дозволяють їй задовольнити наміри. 

Визначальною рисою сьогодення є глобалізація суспільного розвитку 

та інтеграція різних культур в єдиний полікультурний простір. Характерною 

ознакою цього процесу є складність та амбівалентність, що зумовлені 

нетотожністю культурного розвитку різних регіонів земної кулі. Саме тому 

сьогодні вкрай важливою стає проблема вироблення єдиної загально 

прийнятної ціннісної парадигми, яка б стала цементуючою основою  

формування нового світового співтовариства.   

На відміну від соціальних установок, ціннісні орієнтації 

усвідомлюються, вони визначають певну ієрархію сприйняття умов 

життєдіяльності особистості як на актуальному рівні сьогодення, так і на 

віддалену майбутню перспективу. Найбільш чіткий вияв ціннісних орієнтацій 

можна знайти в ситуаціях прийняття відповідальних рішень, які мають 

віддалені наслідки та зумовлюють подальше життя індивіда. Завдяки цьому 

феномену забезпечуються цілісність і стійкість особистості, визначаються 

структури свідомості, програми і стратегії діяльності, структурується та 

організовується мотиваційна сфера. Особистість орієнтується на конкретні 

об'єкти, види діяльності чи спілкування як засіб досягнення своєї мети. 

Таким чином, ціннісні орієнтації – це перш за все вибір чи відкидання 

певних життєвих сенсів, та готовність, чи неготовність вести себе у 

відповідності з ними. Вони задають загальну спрямованість інтересам та 

прагненням особистості, вибудовують ієрархію індивідуального вибору у 

будь-якій сфері, формують цільову й мотиваційну програму поведінки, 

визначають рівень домагань та міру рішучості для реалізації власного плану 
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життя. 

 
 

 

 

 

 

УДК 130.121 

 

ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ОЗНАКА НЕВРОТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

О.М. Сіренко 

 

Швидкі технологічні, політичні, економічні та соціальні зміни 

посилюють антиномічність соціальних процесів і, таким чином, підвищують 

невизначеність і непередбачуваність майбутнього. Саме це посилює 

переживання сучасною людиною емоційної напруженості, тривоги і 

тривожності. Мінливість соціальних процесів, непевність економічного 

стану, стандартизація духовного світу провокують посилення відчуття 

тривожності у всіх вікових категоріях населення українського соціуму, але 

особливо вразливою перед викликами глобалізації є молодь.  

Проблема досліджень і діагностики тривожності має практичне 

значення. Тривога може призводити до загальної дезорганізації діяльності, 

що виявляється в її спрямованості на формування емоційних розладів і, 

таким чином, негативно відбивається на розвитку особистості.  

За визначенням А.В. Петровського «тривожність – схильність індивіда 

до переживання тривоги, що характеризується низьким порогом виникнення 

реакції тривоги… Тривожність зазвичай підвищується при нервово-

психічних і важких соматичних захворюваннях, а також у здорових людей, 

що переживають наслідки психотравми». 

Як ознаку невротичної особистості тривожність аналізували З. Фройд, 

А. Адлер, К. Хорні. Стан тривоги З. Фройд охарактеризував, як емоційне 

почуття безпорадності, що включає в себе переживання очікування та 

невизначеність. Відповідно до цього, тривожність розглядається як прояв 

неблагополуччя, викликаний нервово-психічними і важкими соматичними 

захворюваннями, або представляє собою наслідок перенесеної психічної 

травми. 

А. Адлер розглядав тривогу як симптому неврозу. На його думку 

невротики – це люди, які обрали неправильний стиль життя в основному 

через те, що в ранньому дитинстві їх відсторонювали або вони переносили 

фізичні страждання, чи, їх надмірно опікали. За цих умов діти стають 

підвищено тривожними, не відчувають себе в безпеці і починають розвивати 

стратегію психологічного захисту, щоб впоратися з почуттям 

неповноцінності.  

Аналізуючи невротичну особистість К. Хорні зауважує, що тривожність 
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як і страх є реакцією особистості на загрозу. Але разом із тим вказує на 

відмінності між ними, котрі полягають у тому, що тривожність 

характеризується невизначеністю; вона викликається загрозою самої сутності 

особистості; характеризується почуттям безпорадності перед загрозою. Для 

невротичної особистості тривогу викликає те, що ставить під сумнів 

«специфічні захисні дії індивіда», його ресурси досягнення безпеки та 

невротичні схильності.  

Отже, з точки зору психологів, представників психодинамічного 

підходу, тривога розглядається як механізм розвитку неврозів. І її виникнення 

пов'язане з наявністю глибоких внутрішніх конфліктів на ґрунті завищеного 

рівня домагань, недостатності внутрішніх ресурсів для досягнення 

поставленої мети, неузгодженості між потребою та засобами її задоволення 

та ін.  

Своєчасна діагностика цього стану дуже важлива для вирішення ряду 

практичних завдань, пов'язаних з трудовою, навчальною, спортивною 

діяльністю. Так, наприклад, це необхідно для з'ясування надійності тих, хто 

працює на небезпечному виробництві, де можливе виникнення аварій, 

зокрема, працівників та студентів морських спеціальностей. 
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УДК 811.111 

 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ДУМОК І СУДЖЕНЬ ЯК СКЛАДОВА 

КОМУНІКАТИВНОГО СЕКТОРУ ВЕРБАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕПТУ 

WORD/LANGUAGE/SPEECH 

 

В.М. Смаглій 

 

Проаналізувавши ядерну зону досліджуваного концепту, перейдемо до 

значно осяжнішої і більш диверсифікованої зони його вербалізованого поля. 

До складу медіальної зони включаємо лексикографічно зареєстровані іменні 

лексеми із семантичним компонентом мова, мовлення, комунікація. За 

тематичним принципом зібраний матеріал розподіляємо на 10 секторів. В 

спадному за частотністю порядку ці сектори є такими: комунікація, мовні 

одиниці, текст, мовознавство, афоризм, стиль, граматика, 

мова/діалект/жаргон, мовець, вимова. 

Тематична група оприлюднення думок і суджень об’єднує 

лексикографічні одиниці із двома провідними семантемами декларувати  і 

виражати. В попередній тематичній групі 1.2. домінувала семантема 

обмінюватись інформацією, що передбачало двосторонню взаємодію 

комунікантів. В даній групі зібрані одиниці, чия семантика сконцентрована 

на дії одного з учасників комунікативної події, того, хто бажає вивести 

назовні, прояснити свої думки і судження. Про це передусім свідчить 

етимологічний аналіз провідних лексем:  

declaration <––– to declare <––– ME <––– L declarare = de- [thoroughly] 

+ clarare [make clear] <––clarus [clear];  

expression <––– to express <––– ME press out, obtain by squeezing <––– 

OFr expresser <––– L ex- [out] + pressare [to press]. Те, що існує в думках 

мовця, виводиться назовні (is pressed out), стає «прозорим» (is made clear). 

Провідна семантема декларувати найзагальнішим чином заявлена в 

лексемі declaration [explicit formal announcement or statement either oral or 

written]. Дефініційні ознаки [explicit] і [formal] вербалізують семи прозорий, 

публічний, які наявні в семантиці переважної більшості одиниць відповідного 

синонімічного ланцюжка: proclamation [a clear declaration of smth; an official 

public announcement]; announcement [a public notification or declaration].  

В залежності від того, що са́ме декларується, варіюється дефініція 

одиниці: statement [a formal oral or written declaration, esp. with regard to facts 

or claims], а те, що стверджується в декларації, виголошується істиною truth 
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[a statement proven to be accepted as true]. Темою декларації можуть бути не 

просто факти, а наміри, мотиви, політичні цілі, це відбито в значенні лексеми 

manifesto [a public declaration of policy and aims, principles or intentions, 

motives or views, esp. of a political nature]. 

Декларація чогось без опертя на аргументи і докази називається 

іменником assertion [confident and forceful statement of facts or belief; 

declaration with no support or attempt at proof]. Заява про щось перед зібранням 

людей називається message [statement made or read before a gathering].  

Семантема виражати вербалізується передусім лексемою expression 

[act or process of making known, esp. in words; manifestation]. Дефініційна 

ознака [making known] визначає сутність цієї комунікативної діяльності – 

робити відомими думки, погляди, ставлення до чогось. Особливо наочно це 

проявляє себе при аналізі лексеми utterance [stated or published expression], 

яка є дериватом дієслівної одиниці  to utter із наступною етимологією: to utter 

<––– ME <––– MD ṻteren [speak, make known].  

Якщо зміст того, що оприлюднюється, не специфікується, це може 

позначатись словом noises [conventional remarks made to express smth], але 

може бути уточнення, що це певна думка. В такому разі в нагоді стає слово 

reflection [an idea about smth written down or expressed; a remark made as a 

result of meditation, made after careful thought]. Уточнення може стосуватись 

характеру самої думки (теорія) і способу її оприлюднення (систематизовано), 

в такому разі використовується іменник formulation [a particular expression of 

an idea, thought or theory] <––– to formulate [put into a systematized statement or 

expression]. 

У зовнішньому висловлюванні може бути оприлюднено судження 

стосовно чогось,  реакцію на щось (opinion, attitude, reaction). Іменники 

comment, commentary називають таку дію: comment [a remark expressing an 

opinion or attitude; a verbal remark expressing an opinion or reaction], 

commentary [an expression of opinion or offering of explanation about smth].  

Таку ж дію називає іменник remark [smth that smb says or writes to express an 

opinion or idea; a written or spoken comment]. Офіційний характер такої дії 

експлікується лексемою pronouncement [formal expression of opinion, 

judgment; formal or authoritative declaration]. Загалом півтора десятки 

лексичних одиниць входять до складу тематичної групи оприлюднення думок 

і суджень.  
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УДК 629.12.0375 

 

ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩ НА МІЦНІСТЬ ТА ВИТРИВАЛІСТЬ МЕТАЛУ 

 

Б.В. Смажило 

 

Робоче середовище (морська, річкова, озерна води, атмосферне 

повітря, парогазова фаза і інш.) може викликати незворотні зміни 

механічних властивостей металів, пов'язані, наприклад з корозійним 

роз'їданням або хімічним розчиненням, утворенням нових твердих 

сполук або хімічних сполук, інтенсивним радіоактивним опроміненням. 

Воно може також викликати і оборотні зміни механічних властивостей 

металів, що спостерігається, наприклад, при фізичній адсорбції або при 

оклюзії газів, коли усунення адсорбційних шарів поверхневоактивної 

речовини або тривале старіння (десорбція) металу, насиченого газом, 

відновлює його механічні властивості. Часто вплив середовища на 

механічні властивості металів зв'язаний з його тепловою дією або 

рухом, який викликає кавітаційне чи ерозійне руйнування поверхні 

металу, що також виливає на механічні властивості останнього. Отже, 

механізм впливу зовнішніх робочих середовищ може бути 

адсорбційним, корозійним, хімічним, радіаційним, ерозійним, тепловим 

тощо. 

Вплив середовища на механічні властивості твердого тіла багато в 

чому зв'язаний з взаємодією середовища та об'єму твердого тіла, тобто з 

можливістю підведення середовища вглиб тіла, переважно 

здійснюваного шляхом дифузії (регулярної дифузії, адсорбційної 

міграції тощо). Швидкість підведення середовища вглиб об'єму 

твердого тіла (металу) часто контролює процес впливу середовища, в 

силу чого стан металу  його дефектність, напруженість гратки і, 

найголовніше, наявність градієнтів густини, хімічних властивостей, 

температура та інше  визначає швидкість дифузії і вплив середовища 

на механічні властивості. Дифузія  лише «транспорт» для середовища, 

який може прискорити, сповільнити або зовсім перервати взаємодію 

середовища і металу, але який не може змінити механічні властивості 

металу. 

Майже всі середовища тим чи іншим механізмом знижують 

механічні властивості металів. Виняток становлять середовища, які 

розчиняють тверде тіло, або розчиняють потріскану поверхню твердого 
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тіла, змивають тріщини  концентратори напруження  і тим самим 

підвищують механічні властивості металу.  

 

 

 

 

УДК 517.91 

 

ПРО ДЕЯКІ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З 

РЕГУЛЯРНИМИ ТА СИНГУЛЯРНИМИ ЖМУТКАМИ МАТРИЦЬ 

 

Г.В. Соколовська 

 

Розглядається система m  лінійних диференціальних рівнянь зі сталими 

коефіцієнтами першого порядку з n  невідомими функціями виду 

1 1

( ) (i 1,2,..., ) (1)
n n

k
iik k ik

k k

dx
a x b f t m

dt 

     

або у матричному вигляді 

( );
dx

Ax B f t
dt

    

де  

1 2 1 2

, ( 1,2,..., ; 1,2,..., ),

( , ,..., ), ( , ,..., ).

ik ik

n m

A a B b i m k n

x x x x f f f f

   

 
 

Введемо таке позначення  

, ( ) .d d
A B

dt dt
A B  

 
 

       

 Вводяться нові невідомі функції 1 2, ,..., nz z z  від незалежної змінної t , 

пов’язані зі старими 1 2, ,..., nx x x  лінійним невиродженим перетворенням зі 

сталою квадратною матрицею 

 1 2( , ,..., ); 0 .nz z z z Qx Qz    

Крім того, замість системи рівнянь (1) можна розглядати будь – які m  їх 

лінійно незалежних комбінацій, що є рівносильним множенню матриць  

, , fA B  з лівого боку на квадратну неособливу матрицю P порядку m , 

одержимо: 

( );
dx

A x B f t
dt

    

де 

1 2, , ( , ,..., ).nA PAQ B PBQ f Pf f f f     

До того ж жмутки матриць A B  та A B  строго еквівалентні один 



 180 

одному: 

  .P A B QA B     

Виберемо матриці P  та Q так, щоб жмуток матриць A B  мав канонічну 

квазідіагональну форму. Загальний розв’язок системи містить (в загальному 

випадку) як довільні сталі, так і довільні неперервно диференційовані 

функції. Характер умов сумісності і характер розв’язків (зокрема кількість 

довільних сталих та довільних функцій) визначається мінімальними 

індексами та елементарними дільниками жмутка A B , оскільки від цих 

індексів і дільників залежить канонічна форма системи диференціальних 

рівнянь. 

Як приклад розглядається система  
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з регулярним жмутком матриць та система 

з сингулярним жмутком матриць. 
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УДК 005.32  

 

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

І.І. Соловйова 

 

Педагогічна майстерність – це: сукупність якостей особистості, які 

забезпечують високий рівень самоорганізації професійної діяльності 

педагога; досконале, творче виконання педагогом професійних функцій на 

рівні мистецтва, результатом чого є створення оптимальних соціально-

психологічних умов для становлення особистості кожного студента, 

забезпечення високого рівня інтелектуального розвитку, виховання кращих 

моральних якостей, духовного збагачення молоді. 

Складовими професійної педагогічної майстерності являються  

професійні знання. Професійні знання є фундаментальною основою 

педагогічної майстерності, та охоплюють психолого-педагогічні дисципліни, 

фахові дисципліни, соціально-гуманітарні дисципліни. 

Процес оволодіння педагогічною майстерністю повинен 

дотримуватися таких принципів: 

- не можна вдосконалити свою педагогічну майстерність, не 

займаючись постійним вивченням власної методики, і навпаки, не можна 

вивчати методику, не вдосконалюючи її; 

- не можна вдосконалити свою майстерність, не використовуючи 

досвід колег; 

- вивчення своєї методики і методики колег можливе лише у 

практичній діяльності; 

- вдосконалення і самовдосконалення викладача не має меж. 

Слід підкреслити, що до педагогічної майстерності викладача вищої 

школи належить також і педагогічна техніка. Педагогічна техніка викладача 

вищої школи передбачає наявність трьох груп умінь:  

-здійснювати навчально-виховний процес, виховну роботу;  

-взаємодіяти зі студентами, управляти ними в процесі різноманітної 

діяльності;  

-управляти собою, своїм емоційним станом, мовленням, тілом, що 

виявляється у поведінці; 

Удосконалення педагогічної майстерності викладача вищого 

навчального закладу має ґрунтуватися на таких аспектах, як: 

-комплексність, котра полягає в необхідності відпрацьовувати всі 

елементи в комплексі (наприклад, зовнішній вигляд, володіння аудиторією, 
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логіка викладання матеріалу, та інші компоненти);  

-індивідуалізація - індивідуальний стиль викладача, своєрідність 

жестикуляції, міміки, голосу, постави; 

-самовдосконалення - постійний процес підвищення рівня власної 

професійної майстерності; 

-дотримання професійної культури, що полягає в інтелігентності, 

педагогічній етиці, педагогічному такті, емоційній стійкості та ін.; 

-концентричність - кожне нове вміння, яке розвиває викладач і яке 

поступово трансформується у звичку, має ґрунтуватися на попередніх 

знаннях, уміннях і навичках; 

- активність, завдяки якій відбувається процес самовдосконалення; 

-цілісність, що означає перехід від роботи з елементами до роботи із 

системними компонентами і системою загалом; 

-єдність особистісного і дійового, що передбачає самовдосконалення в 

умовах певної діяльності особистості; 

-перспективність - робота на перспективу, що стимулює діяльність 

щодо самовдосконалення. 

Безумовно, постійне удосконалення педагогічної майстерності 

викладача вищої школи поступово перетворюється із педагогічної діяльності 

на мистецтво: професіоналізм - педагогічна майстерність - педагогічне 

новаторство. 
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УДК 620.193 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОРОЗІЇ ПІД НАПРУГОЮ 

 

О.І. Стальніченко, О.В. Кобзарук  

 

Деталі машин і конструкції працюють в оточенні різних зовнішніх 

середовищ, таких як вологе повітря, вода та водні розчини, морська вода, 

мастила та інші. Ці середовища, які мають назву робочих, істотно впливають 

як на загальну корозію металів, так і на необоротні зміни їх механічних 

властивостей. Майже всі активні середовища тим чи іншим механізмом 

знижують механічні якості металів, за винятком середовищ, які розчиняють 

потріскану поверхню металічної деталі, змиваючи тріщини – концентратори 

напружень. 

На даний час встановленим фактом є те, що в неактивному середовищі (сухе 

повітря, інертний газ) виникнення в металі розтягуючих напруг прискорює 

його механічне руйнування. У агресивному середовищі напруження 

призводять до посилення загальної корозії металу при його періодичному 

навантаженні майже вдвічі, а корозійно-механічне руйнування скорочується у 

багато разів. Однак, небезпечним є не стільки прискорення загальної корозії 

металу, скільки те, що напруги сприяють локалізації корозії деформованого 

металу. Останнє призводить до того, що на поверхні металів і сплавів 

зароджуються, а потім інтенсивно розвиваються корозійно-механічні 

тріщини. По мірі поглиблення в метал тріщини стають все більш гострими 

концентраторами механічної напруги; в момент, коли напруги в вершині 

тріщини перевищують межу міцності металу, настає миттєве руйнування. 

При навантаженні метала в неактивному середовищі, особливо при 

періодичному навантаженні, на металі також зароджуються і розвиваються 

тріщини, що може привести до його руйнування. Однак, руйнування металів 

у таких середовищах докорінно відрізняється від руйнування, що 

відбувається в активних середовищах, а саме: 

1. У неактивному середовищі деталь руйнується по одній неразгалуженій 

тріщині. При періодичному навантаженні в агресивному середовищі на 

поверхні зразка виникає велика кількість зародків тріщин; багато з них 

перероджуються згодом в глибокі розгалуженні тріщини; деталь руйнується 

по одній з них, найглибшої. 

2. В умовах періодичного навантаження, у відсутності активного середовища, 

руйнування можливо тільки при перевищенні деякого критичного рівня 

напружень; при напруженнях, нижче цього рівня, навіть при дуже великій 
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кількості циклів навантаження, руйнування не відбувається. В агресивних 

середовищах, при досить великій кількості циклів навантаження, руйнування 

відбувається практично при будь-яких напругах. 

3. Наявність агресивного середовища істотно прискорює розвиток у 

навантаженому металі корозійно-механічних тріщин.  

Таким чином, контакт із активним середовищем значно зменшує термін 

роботи деталей і конструкцій, прискорюючи зародження і розвиток в них 

тріщин і змінюючи сам механізм руйнування. 

Одним з видів корозії під механічною напругою є корозійне розтріскування 

сталей і сплавів. Під корозійним розтріскуванням розуміється руйнування 

металу в результаті одночасного впливу агресивного середовища і статичної 

механічної напруги. При корозійному розтріскуванні деталі і конструкції 

руйнуються внаслідок зародження на їх поверхні і подальшого поглиблення в 

матеріал тріщин; саме руйнування здійснюється практично миттєво 

внаслідок долому за місцем найбільш глибокої тріщини. Тріщини при цьому 

спрямовані зазвичай перпендикулярно до дії розтягуючих напружень, а в разі 

крутіння  під кутом 45º. Видимі на поверхні матеріалу тріщини з'являються 

не відразу; їх появі передує прихований (інкубаційний) період. У розвитку 

тріщин розтріскування можна виділити три етапи: зародження тріщини, 

власне розвиток тріщини і миттєве (спонтанне) руйнування. Тривалість 

першого і другого етапів, враховуючи, що третій протікає миттєво, 

визначають довговічність деталей і конструкцій. 

Під впливом агресивних середовищ термін роботи деталей і конструкцій при 

циклічних навантаженнях істотно знижується. У порівнянні з навантаженням 

у сухому повітрі, морська вода знижує опір втоми деталей і конструкцій у 

багато разів. У кислих середовищах зниження опору втоми в порівнянні з 

таким на повітрі може скласти десятки разів. Процес корозійної втоми може 

бути розділений на три етапи. На першому етапі відбувається накопичення 

незворотних змін в металі під впливом деформацій, що приводять до 

утворення на поверхні металу зародкової тріщини. При цьому на поверхні 

металу спочатку виникають лінії і смуги ковзання, що обумовлено виходом 

на поверхню дислокацій і вакансій; ці утворення є анодними зонами і на їх 

місці зароджуються тріщини. На другому етапі відбувається власне 

поглиблення тріщини в металі. Третій етап полягає в доломі зразка (деталі) за 

місцем найглибшої тріщини, він протікає, природно, миттєво. Таким чином, 

час до руйнування при корозійній втомі визначається тривалістю перших 

двох етапів.  

Корозійну втому можна розділити на два види: багатоциклову і малоциклову. 

Багатоциклова втома має місце в умовах деформування металу в межах 

пружних деформацій; кількість циклів до руйнування зразка (деталі) зазвичай 

в цьому випадку досить велика. Під малоцикловою втомою розуміється 

явище деформації і руйнування матеріалів під дією низькочастотних 

повторних навантажень високої інтенсивності, тобто коли матеріал 

навантажується вже в зоні пластичних деформацій. При такому вигляді 

навантаження метал руйнується швидше, тому кількість циклів до 
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руйнування буде, природно, менше  не більше 105 циклів. Малоциклова 

втома спостерігається, наприклад, в момент посадки літака або в момент 

занурення підводного човна. Є тенденція щоби ділити процес втомного 

руйнування в активних середовищах на адсорбційну втому, водневу і власне 

корозійну втому.  

Під адсорбційною втомою розуміється стомлююче руйнування в слабких 

поверхнево-активних середовищах, виявлене Г.В. Карпенко. Він показав, що 

подібні середовища підвищують опір втомному руйнуванню при високих 

амплітудах напруг і знижують його при щодо малих амплітудах. До слабких 

поверхнево-активних по відношенню до сталей середовищ відносяться 

суміші різних вуглеводнів з домішками органічних речовин, здатних 

адсорбуватися на поверхні: жирних кислот і їх солей, а також 

високомолекулярних спиртів. 

Під водневою втомою розуміється процес втомного руйнування в агресивних 

середовищах, розміцнюючий вплив яких зводиться, в основному, до 

водневого окрихчення сталей. Наводнення металу може відбуватися в 

результаті протікання корозійного процесу з водневою деполяризацією або ж 

при катодному захисту конструкції, коли на її поверхні інтенсивно протікає 

катодний процес і відновлюється водень. 

У багатьох роботах, присвячених вивченню механізму розвитку тріщин, 

відзначається важлива роль свіжоутвореної поверхні (СУП) в корозійно-

механічному руйнуванні. Властивості СУП можуть чинити істотний вплив на 

кінетику протікання в тріщині процесів на другій стадії руйнування. 

Стрибкоподібний вигляд зростання тріщин є в даний час твердо 

встановленим експериментальним фактом. Тому вивчення електрохімічної 

поведінки СУП в умовах, які моделюють умови реальної тріщини, ставлять 

собі за мету виявлення закономірностей субкритичного зростання тріщини. 

Такі дослідження являють собою важливі і необхідні моменти в розробці 

ефективних заходів боротьби з корозією під напругою. На основі сказаного 

представляє значний інтерес дослідження фізико-хімічних властивостей 

гальванопари СУП  «стара» поверхня, що починає функціонування з 

виникненням корозійно-активної свіжоутвореної поверхні. Властивості 

гальванопари, діючої у короткозамкненому режимі, визначають суть 

корозійно-механічного руйнування. 

З метою встановлення кореляції між властивостями свіжоутвореної поверхні 

досліджуваних матеріалів і швидкістю корозії таких в застосовуваних 

корозійно-активних середовищах розроблена методика і розпочаті 

поляризаційні дослідження, головним завданням яких є визначення 

швидкості корозії досліджуваної сталі 5Х14Н7МЛ і сталі 40 в 0,1 н водному 

розчині H2SO4, 3% водному розчині NaCl, 3% водному розчині NaCl, 

підкисленому HCl до рН1, 3% водному розчині NaCl, підкисленому HCl до 

рН1 і насиченому іонами  Fe++ (в результаті додавання свідомо надлишкової 

кількості FeCl2). 

У вершині корозійно-механічної тріщини протікають фізико-хімічні процеси, 

які обумовлюють її розвиток: локальна корозія, наводнювання і адсорбційне 
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розміцнення матеріалу. Існує тенденція характеризувати фізико-хімічну 

ситуацію в тріщині рН і величиною електродного потенціалу металу в 

околицях її вершини. В умовах корозії під напругою в тріщині функціонує 

короткозамкнена (по металу) корозійна гальванопара, в якій площа анода 

(напружена вершина тріщини або ж свіжоутворена поверхня  СУП) істотно 

менше площі катодних ділянок (стінки тріщини). При цьому потенціал в 

околицях вершини тріщини, виміряний за нашою методикою, є 

компромісним, тобто проміжним між значеннями потенціалу анода і катода, і 

не визначає повною мірою електро-рухаючий потенціал корозійної 

гальванопари в тріщині. 

На наступному стрибкоподібному етапі розвитку тріщини після чергового її 

стрибка за місцем надриву металу виникає корозійно активна СУП і починає 

діяти якісно нова короткозамкнена гальванопара з електродами СУП  

«стара» поверхня, тобто поверхні стінок тріщини. На цій поверхні корозійні 

процеси внаслідок формування плівок вже затухли і вона у гальванопарі з 

СУП працює катодом, в той час як за місцем СУП зосереджені анодні 

процеси. Останнє спричиняє активне розчинення СУП, через що тріщина 

після механічного стрибка корозійно поглиблюється на деяку величину, що 

залежить від активності СУП і періоду функціонування гальванопари. 

На основі досліджень будуть розроблені рекомендації з прогнозування 

стійкості матеріалів до корозії під напругою і рекомендації щодо підвищення 

стійкості матеріалів до корозійного розтріскування. 
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УДК 37.046:006  

 

РЕФОРМУВАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ 

 

В.Г. Стовпець 

 

Завдяки Болонському процесу нарівні з академічними освітніми 

програмами, що лежать  в основі підготовки бакалаврів і магістрів 

(Education), сьогодні  виникла потреба у неформальних програмах 

навчання (Learning, що регламентуються міжнародним стандартом ISO 

FDIS 29990 -2010 (Е) «Learning services for non-formal education and training 

– Basic requirements for service providers». 

Усвідомлюючи ризик стати зайвою ланкою в системі вищої школи, 

заклади післядипломної освіти (ЗПО) в теперішніх умовах, щоб залишитись 

«на плаву»,  мають пристосуватись до нової  кон’юнктури, що склалась на 

ринку освітніх послуг. Для цього ЗПО мають з урахуванням чинних 

державних і відомчих нормативних освітньо-кваліфікаційних документів 

розробити  для кожного виду професійної діяльності кваліфікаційні програми 

та навчальні плани з перепідготовки та затвердити їх у відповідних відомчих 

органах.  

Після закінчення навчання в закладах післядипломної освіти 

випускникам пропонується проходити державну атестацію. Вона може 

проводитися у формі захисту випускної кваліфікаційної роботи (ВКР) або 

складання комплексного кваліфікаційного екзамену (кваліфікаційного 

мінімуму) в  Державній кваліфікаційній комісії (ДКК). За умови успішної 

атестації випускникам пропонуємо видавати Кваліфікаційне свідоцтво 

встановленого зразку про проходження відповідної спеціалізації (з переліку 

професій згідно з державними класифікаторами) в рамках акредитованої 

спеціальності.  

Крім кваліфікаційних програм з перепідготовки, заклади 

післядипломної освіти  можуть організовувати навчання у формі  підвищення 

кваліфікації, яке  часто зумовлюється  зміною характеру та змісту праці 

фахівців на займаній посаді, моральним старінням знань, частковою втратою 

умінь та навичок виконувати професійні обов’язки і т.д. Залежно від  

настанов, що мають на  меті слухачі ЗПО: відновити колишню майстерність, 

пристосуватись до нових виробничих умов, використати атестацію для 

кар’єрного росту тощо, – в кожному з цих випадків  заклади післядипломної 

освіти  мають запропонувати фахівцям потрібні їм програми навчання. При 
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цьому підвищення кваліфікації може здійснюватися у таких формах: 

професійні курси, курси цільового призначення, стажування для набуття 

практичного досвіду тощо.  

Професійні курси слід проводити для підвищення кваліфікації, 

поглиблення та розширення знань, навичок та вмінь фахівців переважно 

однієї спеціалізації та із однаковим стажем роботи. Тривалість та обсяг 

навчання (як правило, більше 72 годин) встановлюються замовником курсів. 

За результатами успішного виконання випускної роботи, слухачам 

професійних курсів зазвичай видається Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації державного зразку. 

Курси цільового призначення проводяться з метою ознайомлення 

фахівців з новими видами тих чи інших  послуг, правил, відповідних 

нормативно-правових актів, вимог до документації, ефективних методів 

організації праці тощо. Комплектування навчальних груп здійснюється 

відповідно до тематичного спрямування курсів. Тривалість навчання на цих 

короткострокових курсах встановлюється також замовником. Навчання на 

курсах цільового призначення рекомендуємо закінчувати підсумковим 

заняттям, на якому випускникам вручається Свідоцтво встановленого зразку. 

Крім традиційних курсів підвищення кваліфікації, заклади 

післядипломної освіти можуть зайнятися організацією неформального 

навчання з метою підготовки фахівців для проходження процедури відомчої 

та міжнародної сертифікації, за допомогою якої встановлюється рівень 

компетентності фахівців у тій чи іншій галузі знань, а також перевіряються  

практичні уміння виконувати ними певні  посадові обов’язки. Така підготовка 

до сертифікації і сама сертифікація за участю різних відомств-замовників уже 

практикується в Центрі освітніх послуг ОНМУ на курсах вантажних 

сюрвеєрів, суднових брокерів, офіцерів охорони портових споруд, після яких 

випускникам видається Сертифікат встановленого зразку.   

Проаналізувавши тенденції розвитку сучасної вищої освіти в Україні, 

яка прагне стати часткою європейського освітнього простору,  слід  

зазначити, що  назріла необхідність і в реформуванні післядипломної 

освіти в нашій країні. Сподіваємось, що запропоновані нами вище 

пропозиції щодо удосконалення системи перепідготовки та  підвищення  

кваліфікації дипломованих фахівців,  допоможуть закладам 

післядипломної освіти зайняти свою «законну нішу» в національній 

системі вищої освіти та сприятимуть вирішенню наступних завдань:  

1) формування системи додаткових освітніх послуг, пов’язаних  з 

якісною організацією різних форм навчання фахівців, кваліфікаційною 

атестацією та сертифікацією персоналу; 

2) вивчення світового та вітчизняного ринку освітніх послуг та праці, 

прогнозування потреб суспільства в перекваліфікації фахівців; 

3) задоволення попиту галузей економіки нашої країни у 

кваліфікованих фахівцях; 

4) створення сучасної матеріально-технічної, навчально-методичної та 

інформаційної бази для надання якісних послуг закладами післядипломної 
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освіти; 

5) залучення висококваліфікованих кадрів з різних відомств для 

організації діяльності системи перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Вирішення всіх цих завдань стане можливим лише за умови внесення 

відповідних змін до українського законодавства, зокрема до нового Закону 

України  «Про вищу освіту», на основі якого буде розроблено, нарешті, і   

довгоочікуване освітянами «Положення про післядипломну освіту в Україні».  
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УДК 130.2 : 327.8 

 

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ КИТАЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СТРАТЕГІЇ НА ШЛЯХУ ДО ВІДНОВЛЕННЯ МЕГАІМПЕРІЇ 

 

О. В. Стовпець 

 

Об’єктом дослідження постає філософська сторона сучасної китайської 

геополітики в економічній площині. Зосереджується увага на історичних 

передумовах та світоглядно-ідеологічних підвалинах розвитку 

сьогоднішнього Китаю, який вже впевнено можна назвати економічною 

наддержавою. Наводяться певні приклади економічної активності китайських 

компаній в сучасному світі, що підсилюють геополітичний потенціал КНР. 

Враховуючи поточні тенденції у розвитку міжнародних відносин за 

участі Китаю, який присутній і в Євразії, і в Африці, і в Латинській Америці, 

а також поворотні внутрішньополітичні події останніх років у самому Китаї, 

можемо зробити припущення, що нині ця країна повертається до ідеї 

«мегаімперії». Справа в тому, що Китай майже завжди був наддержавою, і 

переважав інші цивілізації світу (включаючи й європейську) за багатьма 

показниками розвитку: за кількістю населення і темпами його приросту, за 

рівнем грамотності, за валовим внутрішнім продуктом. Не кажучи вже про 

національну культурну ідентичність, яка склалася у імперському Китаї 

незрівнянно раніше, аніж на Заході. 

Втім, Китай, у бутність свою імперією під управлінням великих 

стародавніх династій – Цінь, Хань, Тан, Сун, Юань, Мін, Цін – все ж був 

регіональною наддержавою. Незважаючи на всю свою тогочасну економічну, 

науково-освітню, військово-політичну й культурну гегемонію у Східній Азії, 

Китай не надто цікавився подіями у решті світу, вважаючи «некитайські» 

цивілізації майже варварами. Свою взаємодію із ними Китай обмежував 

торгівлею та мінімально потрібними дипломатичними зносинами. 

Описана вище ситуація, коли Китай доволі зверхньо ставився до 

європейців, завершилася у ХІХ столітті принизливою для китайців поразкою 

в Опіумних війнах. Ця велика імперія, що за майже 4 тисячоліття свого 

існування вже звикла до лідерства, до свого статусу «Піднебесної», дуже 

серйозно недооцінювала «західних варварів» у їхніх технологічних 

можливостях, соціокультурних досягненнях та геополітичних амбіціях. З тих 

пір Китай і втратив статус наддержави, і був залежним то від Британії й 

інших західних держав, то від Японії, аж до завершення Другої світової. І 

лише з середини ХХ століття, не без допомоги Радянського Союзу, Китай 
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(тепер вже у форматі КНР) знову стає на шлях поступового встановлення 

своєї гегемонії в регіоні. Нині чимало дослідників схиляються до думки, що 

китайська гегемонія насправді стає глобальною, адже Китай не просто у 

найближчій перспективі, а вже сьогодні перехоплює у США економічне 

лідерство у світі за багатьма показниками. Цей стан речей і дозволяє 

позначати геополітику Китаю як «повернення до мегаімперії». 

Мегаімперія – це така імперія, котра існує не тільки у просторі своєї 

території, й не тільки у рамках якоїсь однієї крупної нації. По суті, вона 

виходить далеко за межі своїх кордонів, пропонуючи власні парадигми 

розвитку (та фінансування під такі моделі розвитку) масі інших країн, навіть 

якщо в них абсолютно різні політичні й соціально-економічні системи. 

Колись такими мегаімперіями були імперія Олександра Македонського 

та, протягом більш тривалого історичного періоду, Римська імперія. «Грецька 

мегаімперія» запропонувала іншим народам еллінізм (з усіма витікаючими 

звідти метанаративами, культурними та соціально-політичними наслідками, з 

універсальним комунікативним інструментом – мовою койне). І Римська 

імперія теж, безсумнівно, вийшла за межі своєї культурної матриці. Сліди її 

матеріальної культури – акведуки, периптери, віадуки, амфітеатри – яскраві 

свідчення колишньої економічної могутності й технологічної переваги 

римлян. Можна знайти в історії ще декілька подібних прикладів трансляції 

своєї культури та економіко-політичного впливу на решту світу. 

Чому сьогоднішній Китай є економічною наддержавою? На наш погляд, 

насамперед, це наслідок тієї економічної філософії, яку ця країна втілює у 

життя з кінця 1970-х рр. Однак не тільки. «Мегаімперія» неможлива без 

активної трансляції власної культурної традиції та своєї ідеології. Тож 

Сі Цзіньпін не випадково заявляє публічно, що Китай своїм розвитком робить 

величезний внесок в розвиток людства. Крім того, декларується, що Китай 

формує навколо себе співтовариство «країн Спільної Долі» (як очікують 

китайці, такі країни, звісно ж, визнають домінування КНР). Як тільки та чи 

інша країна реально демонструє визнання китайської гегемонії (зазвичай це 

виражається у підписанні цілого ряду торгових і політичних договорів із 

Китаєм), ця країна стає частиною вищезгаданої спільноти. І тоді вже Китай 

починає сприяти такій країні: відкриває пріоритетне фінансування, інвестує в 

спільні проекти, лобіює інтереси «країн Спільної Долі» в ООН, – словом, 

усіляко підтримує всіх тих, хто перебуває в орбіті його впливу. 

Щоб утримувати «мегаімперію», необхідно вкладати надзвичайно 

багато коштів. Адже «мегаімперія» в усі часи незмінно тримається на двох 

постулатах: армія (у доповіді Сі Цзіньпіна фіксується завдання зробити армію 

КНР до 2050 року найсильнішою армією в світі) та економіка. Свідченням 

економічної могутності є, зокрема, здатність гегемона постійно підтримувати 

своїх сателітів фінансовими вливаннями в їхні економіки. Китайські 

інвестиції – найпотужніший геополітичний важіль, і в них криється 

серйозний підвох: КНР інвестує в ті галузі національної економіки залежних 

країн, які не дадуть цим країнам розвинутися в якості самостійних 

економічних гравців; але вони дають робочі місця та в цілому підтримують 
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на плаву ці економіки. Прикладом таких інвестицій є фінансування розвитку 

інфраструктури – магістралей, складів, логістичних комплексів (мабуть, щоб 

ефективніше проводити імпорт і перевалку китайських товарів за допомогою 

місцевої інфраструктури). 

Зовсім інакше відбувається інвестування китайців у енергетичний 

сектор в «країнах Спільної Долі». Як показує статистика останнього 

десятиліття, Китай активно скуповує не тільки нафту і нафтопродукти, а й 

навіть... самі нафтові родовища, або ж акції нафтогазовидобувних компаній. 

Це відбувається і в Індонезії, і у Казахстані, і у Росії, і в країнах Африки (до 

речі, головні країни ЄС дуже обачно ставляться до інвестиційної політики 

КНР щодо європейських країн, а краще сказати – насторожено, особливо 

після того, як Китай придбав грецький порт Пірей, шведську Volvo і ряд 

інших європейських брендів). 

Таким чином китайці отримують доступ до вуглеводневих запасів 

різних країн, оскільки власні резерви вже виснажені. Виходить, що купуючи, 

скажімо, нафту в тих країнах, де Китай скупив родовища, він купує цю нафту 

як би у самого себе. Так, зокрема, діють найбільші нафтохімічні корпорації 

КНР – "PetroChina", "Sinopec Corp.", капіталізація котрих порівнянна із 

"Royal Dutch Shell", "ExxonMobil", "British Petroleum". Але і це ще не все, 

тому що економіка неминуче перетікає в геополітику. 

Наприклад, Китай прагне перевести розрахунки за нафтогазовими 

контрактами на юані, хоча переважно такі розрахунки поки що проводяться у 

доларах США. Як відомо, сьогоднішній Китай, будучи першим в світі 

промисловим гігантом, закуповує дуже багато вуглеводнів. Та чим більше 

нафти і газу закуповує Китай, тим більше він підтримує «доларову 

економіку», якій загалом протистоїть. Саме тому КНР і робить спроби заміни 

розрахунків у доларах США на розрахунки за допомогою власної 

національної валюти, тим самим «юанізуючи» регіональні економіки та 

прив'язуючи їх до товарів власного виробництва (адже тепер вони купуються 

за юані, а не за долари, як раніше). Окрім нафтогазових родовищ і 

видобувних компаній в різних країнах, Китай прагне придбавати будь-які 

ліквідні об'єкти: виробничі підприємства, порти, підхідні канали, тощо. 

Що ще робить Китай «мегаімперією»? Звісно, це і та політична сила, 

яка служить інструментом соціальної інтеграції – Компартія Китаю. У складі 

КПК сьогодні близько 89 млн. людей! Це набагато більше, аніж населення 

більшості окремо взятих країн світу. Згадаємо ще й ситуацію нещодавнього 

істотного подовження періоду головування (таких прецедентів у КНР не було 

з часів Мао) нинішнього лідера Сі Цзіньпіна, із його концепціями 

«Китайської Мрії», «соціалізму з китайською специфікою в нову епоху» 

(остання навіть була офіційно інкорпорована до Конституції КНР після 

внесення поправки від 11 березня 2018). Внутрішньополітична обстановка в 

Китаї сьогодні працює на соціальну консолідацію китайців, попри певні 

обмеження політичних свобод. 

Підводячи підсумок, можемо констатувати, що у боротьбі за світове 

лідерство Китай майстерно маневрує між різними силами, не зв’язуючи себе 
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ніякими союзними зобов’язаннями. Будучи сам центром сили, Китай 

намагається окружити себе залежними від його інвестицій країнами, які 

природно демонструватимуть найбільшу лояльність до його політики. Китай 

вдало комбінує різні тактики: державний протекціонізм, економічну 

експансію на зовнішніх ринках, і якомога ширшу культурну присутність як 

основу своєї «м’якої сили». 
 

УДК 621.004.64 

 

МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ 

 

В.П. Сторожев, В.О. Кузнєцов  

 

Технічне обслуговування дизелів міститься у підтримці їх у технічно 

справному стані шляхом періодичних оглядів, контролю стану окремих 

деталей і вузлів, регулюванні, заміні зношених деталей, контролю витрати та 

якості палива і мастила. Це дає можливість забезпечити задану потужність, 

економічність і надійність при експлуатації дизелів. 

Технічне обслуговування дизелів здійснюється через визначені відрізки 

часу, які передбачені Інструкцією з експлуатації. При цьому встановлюється 

періодичність і послідовність нормативного строку служби судна.  

Технічне обслуговування проводиться судновими екіпажами, 

ремонтними бригадами, базами технічного обслуговування флоту                            

і судноремонтними заводами.  Для скорочення тривалості ремонту і 

збільшення експлуатаційного періоду суден велике значення має поєднання 

всіх форм технічного обслуговування. Можливість кожного методу 

технічного обслуговування залежить від кваліфікації та чисельності 

робітників, оснащеності їх сучасним обладнанням, інструментами і 

приборами, засобами механізації, матеріалами і місця розташування судна. 

У даному випадку розглядається питання технічного обслуговування 

дизелів екіпажем. При цьому велике значення має вибір методів технічного 

обслуговування суднових дизелів у залежності від умов їх експлуатації, 

відношенні часу руху і часу стоянки, частоти приходів суден у базовий порт              

та ін.   

Малооборотні двигуни є головними енергетичними установками 

сучасних морських суден. Провідними фірмами, що випускають суднові 

малооборотні дизелі є фірми MAN-B&W і «Вяртсиля-Зульцер» (біля 80 %                      

за потужністю). Відмітною рисою таких двигунів є економічність, простота 

конструкцій, високий моторесурс, експлуатаційна надійність та велика 

агрегатна потужність [1]. 

Двигуни складаються з великої кількості деталей і вузлів. Вони 

виготовляються з різних матеріалів і працюють у важких умовах експлуатації, 

при високих температурах і тисках, часто у агресивних середовищах. 

Наприклад, деталі циліндро-поршневої групи двигуна, такі як поршень, 

кришка, втулка циліндрів. В результаті експлуатації вони піддаються різним 
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дефектам і пошкодженням. Це зношення, корозія, ерозія, втомленість, нагар, 

вигини, тріщини, поламки та ін. 

Дефекти і пошкодження деталей і вузлів призводять до втрати 

роботопридатності двигуна, що супроводжується простоями судна                                  

і виведенням його з експлуатації. Для підтримання деталей і вузлів у 

справному стані та запобіганні відмов й для збільшення строку експлуатації 

двигунів необхідно проводити своєчасне технічне обслуговування. 

Методи технічного обслуговування за часом бувають до відмови, 

планові та за станом. Їх питома вага різна, кожен з них має визначені 

переваги                         і недоліки. Так, за даними фірми «Вяртсиля» 

більшість судноплавних компаній при технічному обслуговуванні 

використовує метод до відмови біля 55 %,                      за планом біля 31 %, за 

станом біля 12 % і біля 2 % інші [2] . 

Технічне обслуговування до відмови корисно судновласнику, тому що 

витрати часу і коштів у цей період мінімальні. 

Технічне обслуговування за планом підтримується судноремонтними 

заводами, з урахуванням застосування інструкції з обслуговування двигуна. 

Даний метод технічного обслуговування дає можливість збільшити строк 

служби двигуна, при цьому досягається більш висока економічність його 

роботи.  

При технічному обслуговуванні за  станом проводиться систематичне 

вимірювання різних параметрів, що дозволяють визначити характер і 

кількість різноманітних дефектів та пошкоджень за часом. При цьому 

вносяться відповідні корективи у графік технічного обслуговування. 

Контроль технічного стану охоплює визначення виду і характеру 

несправності та дефектів, порівняння фактичного значення параметру стану               

з нормами припустимих зношень і пошкоджень, визначення строку служби             

до чергового ремонту. 

Більшість сучасних дизелебудівних фірм забезпечують двигуни 

різними вимірювальними приборами і мікропроцесорами, які проводять 

контроль та моніторинг найбільш важливих параметрів двигуна. Фірмою 

«Вяртсиля» розроблені програми управління системою технічного 

обслуговування для малообертових двигунів WECS (Wartsila Enginc Control 

System). Це служить цілям своєчасних пошуків різних дефектів і 

пошкоджень, зміненням їх технічного стану та виробітки різноманітних 

рекомендацій з їх усунення.  

Такі рекомендації щомісячно спрямовуються на судна та у судноплавні 

компанії центром технічного обслуговування. Враховується також перелік і 

постачання запчастин. Це дає можливість на більш високому рівні врахувати 

технічний стан деталей та вузлів двигуна, а також прогнозування його 

експлуатаційної надійності.  
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УДК 34:303.442.4.(477) 

 

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ В УКРАЇНІ 

 

М.В. Фесан 

 

У вітчизняній правовій науці вчені, як правило, розглядають право у 

двох аспектах: природне право та позитивне право.  

Можна визначити, що позитивне право як штучне право, яке виходить 

від держави і суспільства, виражено в писаних нормах, міститься у 

нормативно-правових документах: законах, актах виконавчої влади; як 

систему норм, що містять права та обов'язки, офіційно закріплені державою. 

Характеризуючи природне право, можна зазначити, що воно має загально-

соціальне, людське походження, а не державне. Воно – продукт нормальної 

життєдіяльності людини, а не держави. Саме природне право є підставою 

невід'ємних, природних прав людини, які існують незалежно від того, 

закріплені вони де-небудь чи ні. Наприклад, є такі автори, що розглядають 

лише позитивне право та поділяють на об’єктивне та суб’єктивне право. 

Об’єктивне право – це загальний нормативний регулятор суспільних 

відносин, система формально-визначених, загальнообов'язкових норм, які 

встановлені або санкціоновані державою, виражають його волю, є офіційним 

критерієм правомірної або протиправної поведінки. 

Суб'єктивне право – це забезпечена законом і державою можлива 

поведінка, що належить певному суб'єкту права (конкретній особі). Слід 

зазначити, що особливу увагу природному праву приділено й у статті 3 

Конституції України. У даному випадку природне право виступає основою 

для позитивного права. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сьогодні в Україні думка 

поділилась на тих, які є прихильниками як певного конкретного типу 

праворозуміння, так й інтегративної юриспруденції.  
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УДК 621.039.546.8: 662.769.2 

 

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ 

ВИТРАТИ РИДИНИ ЗАСОБАМИ ТЕНЗОМЕТРІЇ 

 

В.І. Цацко 

 

Витратоміри  рідини знайшли широке застосування на судах. Вони 

використовуються як для вимірювання  кількості рідких товарів.  які  

завантажуються (вивантажуються),  або  технічних  рідин, так і в системах 

подачі палива, мастила, охолоджуючих і обігрівних системах.  

Відомі індукційний, тепловий та інші витратоміри рідини, недоліками 

яких є необхідність  встановлення в потоці рідини тих чи  інших елементів  

вимірювання. 

В  роботі  для  підвищення  надійності  та  точності  вимірювання  було  

запропоновано вимірювання витрат рідини за різницею статичних тисків в 

двох різних перетинах  труби  тензометричним  витратоміром. 

Досліди показують, що при переході до турбулентного руху 

спостерігається деякий стрибок в сторону збільшення тертя і більш круте 

зростання втрат тиску по кривій близькою до параболи другого ступеня. 

У загальному випадку швидкість  обмежена інтенсивною 

електризацією рідини при транспортуванні її по трубопроводах, що 

визначається головним чином швидкістю і питомим об'ємним електричним 

опором.  

Обмеження  значення  швидкості  потоку  у  трубопроводі допустимою 

швидкістю  закінчення виключає  небезпечні розряди тільки при даному  

способі  подачі рідини в апарат(резервуар) даних форм та розмірів.  

В  свою  чергу  в  схему  блока «Передавача»  була  введена  кнопка  

скидання «Reset» (S)  та  лампочки  на  кнопки «Пуск»  та «Стоп».  У  

алгоритм  роботи  блоку «Передавача» був внесений блок «Reset». Це  було  

зроблено  з  експлуатаційних  цілей  для  полегшення  керування  блоком 

бездротовим шляхом. 
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УДК 80:811.112.2 

 
ПОШИРЕННЯ АНГЛІЦИЗМІВ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

 

Г.С. Цвіркун 

 

У сучасному мовознавстві велика увага приділяється проблемам, пов'язаним 

з глобалізацією, перш за все запозичень. Починаючи з пізнього 

середньовіччя, в німецьку мову стало проникати все більше англіцизмів. Але 

на відміну від ситуації в минулому, коли запозичення вживалися елітою 

суспільства, на сьогодні вони використовуються широкими верствами і 

практично у всіх сферах діяльності. Найбільша кількість англійських 

запозичених слів зустрічається у сфері комп'ютерних технологій, в засобах 

масової інформації,  в соціальній сфері,  в економіці та спорті, наприклад: 

"die E-Mail, das E-Mail" (електронна пошта); "Das Internet" (Інтернет); 

"Downloaden" (завантажувати, завантажувати інформацію). Вони характерні 

й для політичної сфери Німеччини, наприклад, good-will mission, round-table 

conference. У молодіжному жаргоні також широко поширена мода на англо-

американські слова: cool – крутий, freak – дивний, дивак, fake – брехливий 

(Fake News – лженовини). Скорочення в розмовній мові також утворені за 

англійською аналогією: Uni (Universität), Akku (Akkumulator), Labor 

(Laboratorium) і т.д.  

При фонетичній асиміляції англіцизми можуть повністю зберігати свою 

вимову (Voucher, Swing, Switch), зазнавати часткової субституції (нім. 

Computer [kоm'pju:ta] та англ. computer [kәm'pju:tә]), вимовлятися за 

фонетичними законами німецької мови (Bonus, Export, Import), мати 

подвійну вимову (Budget з франц. та англ. вимовою) або належати до 

змішаного типу (пор. нім. Clerk [klаrk] та англ. clerk [klа:k] тощо). 

З погляду орфографічної асиміляції існують англіцизми, які відповідають 

нормам німецької орфографії повністю або частково: Charter, Import, Export, 

Broker, Konzern, Test, тощо, а також такі, які залишаються орфографічно 

оформленими за нормами мови-продуцента: terms of trade, cancelling. 

Іноземні слова можуть потрапляти у німецьку мову двома способами. Вони 

запозичуються або як цілі слова з іноземної мови (Entertainer), або вони 

утворюються з іноземних компонентів у німецькій мові (Showmaster, 

Discounter, Beamer). У першому випадку говорять про запозичення, а у 

другому про іноземне словотворення.  

У зв'язку з тим, що англіцизми міцно увійшли в сучасну мову німців, з'явився 

новий термін Denglisсh. Через англійську мову в німецький приходять не 
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тільки англійські слова, а й слова з інших мов світу, що призводить до появи 

шару міжнародної лексики в німецькій мові і так само до її 

інтернаціоналізації. Виходячи з цього, можна говорити про 

інтернаціоналізми (міжнародні слова). Ними є запозичення з однієї мови з 

мінімальним зміною зовнішнього вигляду і значення слова. Вони відносяться 

до словникового складу багатьох мов і позначають явища і поняття, які є 

актуальними для багатьох культур: Effekt, Philosophie, Problem, Parlament, 

Revolution. 

На прикладах можна побачити, що найбільша частина запозичень – це 

іменники, на другому місці стоять прикметники, потім дієслова і нарешті, 

інші частини мови. 

Масове впровадження англійських і американських запозичень в сучасну 

німецьку мову певною мірою віддаляє останню від літературного варіанта. 

Наприклад, англійський лінгвіст Роберт Філліпсон, досліджуючи цю 

проблему, висунув «концепцію мовного імперіалізму», і висловив думку про 

заподіяння колосального збитку національним мовам і культурам інших 

народів в результаті тотального поширення англійської мови. Внаслідок 

цього багато лінгвістів намагаються домогтися заборони на використання 

англіцизмів у діловій сфері, в засобах масової інформації і навіть було 

створено «Товариство німецької мови» (Verein Deutsche Sprache). Проблема 

полягає ще й в тому, що німці самі готові «засмічувати» рідну мову, 

перестають думати по-німецьки, наслідуючи зразки масової англомовної 

культури, бо англійські запозичення вважаються модними та легшими для 

молоді у використанні.   

Повна адаптація запозичень у німецькій мові та їх продуктивне 

функціонування у майбутньому залежать від низки обставин. Як правило, 

вони мають призводити до ліквідації прогалин, утворювати деривати, добре 

засвоюватися мовою-рецептором на всіх рівнях, позначати нові реалії. 
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УДК 621.867 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАЛАШТУВАННЯ АНАЛОГОВИХ ВХОДІВ – 

ВИХОДІВ У ЧАСТОТНОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ALTIVAR 71 

 

П.С. Черніков  

 

У ПЧ Altivar 71 є два типи аналогових входів: 

– диференціальний вхід по напрузі AI1 (джерелом вхідного сигналу 

може бути тільки джерело напруги 0 – 10 В); 

– вхід, що перенастроюється, AI2, що може бути як входом по напрузі, 

так і входом по струму (в останньому випадку джерелом вхідного сигналу 

повинно бути джерело струму). 

Для узгодження аналогового входу із джерелом сигналу його статичну 

характеристику (залежність завдання на частоту від вхідного сигналу) можна 

зробити нелінійною. Абсциси опорних крапок (у діапазоні 0 – 10 В) для 

аналогового входу AI1 задають за допомогою параметрів (підменю AI1-, 

[AI1 CONFIGURATION], [КОНФІГУРАЦІЯ AI1]): 

– UIL1, [AI1 min value], [Мін. значення AI1]; 

– UIH1, [AI1 max value], [Макс. значення AI1]. 

Два параметри призначені тільки для відображення й не можуть бути 

змінені: 

– AI1A, [Призначення AI1], [AI1 assignment] – призначення 

аналогового входу AI1; 

– AI1t, [AI1 Type], [Тип AI1] – тип входу AI1 (оскільки може бути 

тільки входом по напрузі, AI1t завжди рівняється 10U, [Voltage], [Напруга]). 

Оскільки вхід AI2 може бути входом як по напрузі, так і по струму, у 

число його параметрів, крім UIL2, UIH2, AI2F, AI2A (підміню AI2-, 

[КОНФІГУРАЦІЯ AI2]), аналогічних таким для входу AI1, є також 

параметри для настроювання зони нечутливості й зони насичення (у межах 0 

– 20 мА) для вхідного фотополяриметра сигналу: 

– CrL2, [AI2 min. value], [Мін. значення AI2]; 

– CrH2, [AI2 max. value], [Макс. значення AI2]. 

По тій же причині параметр, що відображає призначення (AI2t, [AI2 

Type], [Тип AI2]), для цього входу може мати два значення: 

– 10U, [Voltage], [Напруга]; 

– 0A, [Current], [Струм]. 
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УДК 656.071.4 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПОРТОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-ПРОСТОРУ 

 

Л.П.Чиж, Н.В. Хотєєва 

 

Висока конкурентоспроможність функціонування підприємств 

портової діяльності в значній мірі залежить від обґрунтованості прийнятих 

рішень,  основою прийому яких є економічний аналіз. Адекватність і 

точність результатів аналізу діяльності реальним процесам безпосередньо 

залежать від рівня та якості інформаційного забезпечення. В даний час 

інформація перетворилася в один з основних факторів виробництва, 

повсюдне використання якої стало можливим завдяки появі нових 

ефективних систем її поширення. 

Інформація об'єктивно відображає процеси, що відбуваються як на 

підприємстві, так і за її межами. Тому конкурентні переваги досягаються 

виходячи з того, як підприємство організує процес надання портових послуг,  

виконує окремі види діяльності в нової  мінливої економіці. Старі бізнес-

моделі  вичерпали можливості використання за такими важливими 

параметрами, як складність  і швидкість. Головна проблема полягає в 

руйнівної функціональної невідповідності  між сьогоднішньою бізнес-

просторім  та традиційною бізнес-моделлю. 

Керівники підприємств різних рівнів зазнають труднощів з виявленням 

своїх інформаційних потреб і раціональних шляхів доступу до 

інформаційних ресурсів для виробітки ефективних управлінських рішень.  

Такий стан інформаційного забезпечення підприємств є прямим 

наслідком порушення відомих принципів інформатизації, сформульованих 

засновником інформатизації управління академіком В. М. Глушковим: 

автоматизації документообігу; інтегральна інформаційна база; одноразовий 

введення даних; динамічна цілісність; системне єдність; універсальність і 

уніфікація; модульність.  

Як показують результати  порівняльної оцінки вітчизняними та 

зарубіжними підприємствами важливості різних джерел інформації можна 

зробити такі висновки:  

- загальний рівень довіри до інформації з боку вітчизняних 

підприємств виявляється нижчим, ніж у їх зарубіжних колег;  
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- для вітчизняних підприємств найважливішими джерелами 

інформації вважаються контакти з ринковими контрагентами та внутрішня 

інформація, тоді як для зарубіжних підприємств таку ж важливість (окрім 

зазначених контактів з ринковими контрагентами) мають юридичні 

документи та спеціалізовані друковані й електронні видання;  

- суттєві розбіжності між вітчизняними та зарубіжними 

підприємствами спостерігаються у сприйнятті інформації з таких джерел, як 

контакти з працівниками, консалтинговими агенціями та власні маркетингові 

дослідження.  

Проблеми створення інформаційного забезпечення портових 

підприємств усугубляються ще й тим, що порт характеризується великим 

обсягом, інтенсивністю і різноманітністю інформаційних зв'язків, в першу 

чергу, зі  зовнішнім оточенням, і тільки в другу -  між підрозділами 

(виробничими та управлінськими) самого підприємства. Тобто саме зовнішнє 

середовище має вирішальний вплив на результати діяльності таких 

підприємств. Крім того, складові портової системи відрізняються різною 

юридичною належністю, що ускладнює збір, обмін інформацією. 

Виходячи з цього, можна таким чином про означити пріоритети в 

інформаційному забезпеченні портових підприємств: 

1. Інформація про загальний стан світового ринку портових послуг, 

джерелом якої є морські кластери. В Європі вже багато років кластери 

ефективно працюють. Вони є основою повної і об'єктивної інформації про 

ринки.  

2.  Інформація про найближчих конкурентів. В даний час велика 

частина такої інформації є конфіденційною і важко доступною. В Україні 

відсутній єдиний реєстр всіх перевалочних потужностей портів поза їх 

територій, єдиної повної і достовірної інформації про кількість 

експедиторських і агентських фірм, перевізників, їх економічної діяльності, 

людей, які працюють в сфері перевалки, логістики, дистрибуції, скільки і які 

вантажі куди направляються і т.д. 

3. Інформація про фінансовий стан і фінансові результати діяльності 

підприємства, технологічному, кадровому потенціалі, інформаційно-

методичному забезпеченні процесу надання послуг і так далі. 

На протязі кількох років спеціалісти морської галузі серед 

найважливіших факторів які обумовлюють стан і розвиток  перевалочних 

робіт називають застарілий парк перевантажувального обладнання. 

Зберігають або розширяють свої позиції на  ринку насамперед те 

підприємства, які володіють повною науково-технічною інформацією, що 

містить нові наукові знання, відомості про технічні новинки підприємств 

своєї галузі. Це безперервно поновлюваний інформаційний фонд технічних 

рішень, дозволить підприємству забезпечити високий рівень 

конкурентоспроможності за рахунок прийняття своєчасних обґрунтованих 

управлінських рішень. Дійсно, конкурентоспроможність і сталий розвиток 

порту визначаються експлуатаційними характеристиками основних засобів. 

Однак при прийнятті  управлінських рішень необхідно застосовувати 
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комплексну інформацію, як інтеграцію перелічених вище напрямків. А 

домогтися цього підприємство може лише володіючи розгорнутою, 

комплексної систематизованої сучасною базою даних.  

Комплекс засобів, що дозволяють систематично знаходити, оцінювати 

всі переваги чужого досвіду і використовувати їх в своїй роботі є 

бенчмаркінг. Бенчмаркінг Таким чином, найголовніше, що дає бенчмаркінг - 

це запозичення та адаптація знань, досягнень у інших компаній, які є «best of 

the best» в своїй сфері. 

На даний момент бенчмаркінг набуває статусу глобального і 

розглядається як інструмент міжнародного обміну бізнес-

інформацією. Багато в чому це викликано тим, що з'являються організації, 

що спеціалізуються на пошуку партнерів для еталонного зіставлення, 

"індустріальні бюро знайомств", як називає їх відомий фахівець з маркетингу 

Філіп Котлер.  Незважаючи на переваги бенчмаркінгу і накопичений 

міжнародний досвід спільної співпраці компаній, для багатьох вітчизняних 

підприємців помилкова комерційна таємниця є основною «каменем 

спотикання» для ініціювання бенчмаркінгового дослідження. 

Разом з тим, лідери по конкурентній боротьбі вважають престижним 

виступати в якості компанії-еталона. Крім того, еталонні компанії захищені 

Кодексом поведінки при проведенні бенчмаркінгу. Цей кодекс був складений 

Товариством бухгалтерів в сфері управлінського обліку Канади (Society of 

Management Accountants of Canada).  

 Не можна не відзначити той факт, що сама дійсність штовхає 

бізнесменів займатися діяльністю, явно схожої на бенчмаркінг. Що ж 

стосується "наукового" бенчмаркінгу, то застосовують його поки одиниці. В 

основному це представники великого бізнесу, які мають ділові контакти із 

зарубіжними партнерами. 
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УДК 159.9 

 

МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТРИВОЖНОСТІ В 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНОМУ ПРОФІЛІ КУРСАНТІВ-

СУДНОВОДІЇВ 

 

Ю.В. Чумаєва 

 

Високі вимоги до випускників морських ВНЗ витікають з положень 

Міжнародної Конвенції ПДНВ-78/95. Спеціалісти-судноводії повинні 

характеризуватись високим потенціалом психосоматичного здоров’я, 

певними фізичними, індивідуально-типологічними особливостями 

особистості, забезпечувати високу професійну та психофізіологічну 

готовність до операторської діяльності у складі суднового екіпажу. Слід 

формувати у курсантів систему професійно важливих якостей на комплексній 

основі, з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей вищої 

нервової діяльності. Одним з найважливіших питань в цьому напрямку є 

питання про різні види тривожності, перш за все про те, як співвідносяться 

між собою загальна, «розлита» тривожність та її окремі види («специфічні 

тривоги»). Існують різні точки зору на це питання, які обґрунтовані не 

стільки експериментальними даними, скільки теоретичними поглядами 

авторів. Як правило, дослідження загальної, «розлитої» тривожності і її видів 

проводяться окремо: деякі, дослідники вивчають тривожність, яка 

розглядається ними як прояв загальної властивості особистості або 

темпераменту, інші вивчають її окремі види. 

Мета дослідження: виявити взаємозв'язки показників, що 

характеризують різні аспекти тривоги і/або тривожності та індивідуально-

типологічних особливостей особистості на прикладі курсантів-судноводіїв 

ОНМА. 

Всього було обстежено 50 курсантів 4-го і 5-го курсів ОНМА, 33 з них 

пройшли обстеження повторно з перервою в 7 днів. 

Обстеження проводилося на основі показників тривожності найбільш 

застосовуваних методик в психологічних і психофізіологічних дослідженнях: 

модифікованого восьмикольорового попарного тесту Люшера; індивідуально-

типологічного опитувальника Л.М. Собчик (ІТО); опитувальника EPI 

Айзенка, адаптованого А.Г. Шмельовим; особистісної шкали прояви тривоги 

Д. Тейлора і шкали ситуативної тривожності Ч. Д. Спілбергера та Ю.Л. 

Ханіна. Додатково була використана анкета самопочуття, активності, настрою 

(САН).  

Основними інструментами математико-статистичної обробки в цьому 
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дослідженні були обрані: аналіз варіаційної статистики і частотний аналіз, 

порівняння показників при повторному обстеженні, кореляційний та 

факторний аналіз. Для аналізу і супроводу даних використовувалося наступне 

програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft® Excel, пакет 

статистичного аналізу PASW Statistics 18. 

Виявлено достовірні прямі кореляційні зв'язки показника нейротизму з 

конформністю (r = 0,568, p≤0,05), залежністю (r = 0,622, p≤0,05), 

сензитивністью (r = 0,385, p≤0,05) та інтроверсією (r = 0,423, p≤0,05) за ІТО, а 

також зворотний зв'язок із самопочуттям (r = -0,468, p≤0,05) за САН.  

Ситуативна тривожність по Спілбергеру при повторному обстеженні 

практично в однаковій мірі пов'язана з показниками рівня тривоги за 

Люшером і тривожністю за ІТО. Крім цього виявлено достовірні прямі 

кореляційні зв'язки з показниками залежності (r = 0,419, p≤0,05), інтроверсії 

(r = 0,382, p≤0,05) і зворотні - з показниками настрою (r = -0,607, p≤0,05) і 

самопочуттям (r = -0,512, p≤0,05). Настрій, як і вибір кольорів за Люшером, 

як правило, виникає поза контролем свідомості, відображаючи несвідомий 

дифузний емоційний фон. Тому не можна недооцінювати внесок цих змінних 

в показник ситуативної тривожності, як і вплив усвідомлюваної оцінки, 

пов'язаної з індивідуально-типологічними особливостями особистості. 

Показник тривожності по Тейлору утворює цілу плеяду кореляційних 

зв'язків, що включають такі особистісні особливості як конформність (r = 

0,646, p≤0,05), компромісність (r = -0,431, p≤0,05), лідерство (r = -0,365, 

p≤0,05), сензитивність (r = 0,428, p≤0,05), інтроверсія (r =0,568, p≤0,05), 

спонтанність (r = -0,482, p≤0,05). Ці взаємозв'язки підкреслюють роль 

тривожності в соціальному середовищі. З іншого боку зв'язок з вегетативним 

коефіцієнтом (r = 0,418, p≤0,05), активністю (r = -0,400, p≤0,05) і 

самопочуттям (r = -0,570, p≤0,05) відображає енергетичну складову 

«поведінкової» тривожності, яка характеризується зниженням активності та 

самопочуття і зростанням внутрішнього напруження. 

Для уточнення інтерпретації отриманих результатів факторного аналізу 

були виявлені кореляційні зв’язки цих факторів та досліджених показників.  

Таблиця 1 

Коефіцієнти кореляції між дослідженими показниками та виявленими 

факторами за повторним обстеженням 

Показники Фактор F1 Фактор F2 

Рівень тривоги (Люшер)  0,872** 

Тривожність (ІТО) 0,673**  

Нейротизм (Айзенк) 0,861**  

Тривожність за Спілбергером 0,634** 0,677** 

Тривожність за Тейлором 0,867**  

Психоемоційний статус за 

Люшером  -0,625** 

Психічна втома (Люшер)  0,638** 
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Агравація (ІТО) 0,490*  

Лідерство (ІТО) -0,480*  
* - коефіцієнт значимий на рівні 0,05 
** - коефіцієнт значимий на рівні 0,01 

Перший фактор тісно пов'язаний з типологічно зумовленими 

показниками і самопочуттям. Показник інтроверсії також грає певну роль у 

формуванні цього фактору в силу особливостей побудови тесових 

конструктів. Другий фактор має достовірні кореляційні зв'язки, крім 

показників актуального стану тривоги, із загальним психоемоційним 

статусом, психічним втомою, рівнем конфліктів (за Люшером), конформністю 

і компромісністю (за ІТО). При цьому ми спостерігаємо, в яких 

співвідношеннях розподіляються коефіцієнти кореляції показника 

тривожності ІТО та ситуативної тривожності за Спілбергером між 

виділеними факторами. Незважаючи на те, що тривожність ІТО ми 

пов'язуємо з типологічної тривожністю, певна частка величини цього 

показника вносить свою частку і в другий фактор. Ситуативна тривожність за 

Спілбергером практично в рівному співвідношенні, але з протилежними 

знаками корелює з обома факторами. При повторному обстеженні зі 

збільшенням показника агравації, ми спостерігаємо зменшення кількості 

показників ІТО в складі достовірних кореляційних зв'язків з виділеними 

факторами, проте це не порушує отриману структуру, а навпаки, зміцнює її 

за рахунок меншого числа додаткових показників. Таким чином, з огляду на 

результати повторного обстеження можна зробити висновок про складний 

характер природи ситуативної тривожності, що включає як когнітивні, так і 

не когнітивні джерела тривожності. Склад психологічних компонентів 

тривожності не можна вважати цілком визначеним і встановленим. Найбільш 

стійкі і постійні компоненти цього комплексу: стан емоційної напруги, 

переживання особистої погрози, підвищена чутливість до невдач і помилок, 

віднесення невдач і помилок, за рахунок властивостей своєї особистості, 

заклопотаність, недовірливість, невдоволення собою за Sarasch. Тривожність 

спостерігається також при незадоволенні мотивів і у всякому психологічному 

конфлікті та фрустрації. Стан тривожності не є іманентною властивістю, 

властивому визначеному темпераменту. Весь цей симптокомплекс володіє 

одним з основних відмінних ознак темпераменту: від нього залежить 

динаміка діяльності. Але виявляється він лише в ситуації небезпеки і 

залежить від мотивів і відносин особистості, що безпосередньо стосується 

стресостійкості майбутніх спеціалістів судноводіїв морегосподарчої галузі.  
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УДК 656.6.004.9 

 

ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

  
О.А. Чумак 

 

Інтенсивно впроваджуються нові інформаційні технології для реалізації 

інтегрованого підходу до перевезень вантажів морським транспортом,  

покликаного об'єднати різні наявні інформаційні системи в єдину глобальну 

інформаційну систему, учасниками якої можуть бути не тільки перевізники, 

власники вантажів, але і інші учасники транспортного  процесу. Тому 

технічні засоби автоматизації та програмне забезпечення, створені понад 

двадцять років потребують заміни і знаходяться в центрі уваги на водному 

транспорті . 

  Перспективи логістики пов'язані з мережею Інтернет, радіочастотной 

технологією ідентифікації, використанням супутникових навігаційних систем 

на основі GPS.  Проводяться роботи по вивченню автоматизації всіх видів 

логістичних операцій: транспортування, складування, кодування, 

ідентифікація, сортування, упакування, маркування, пакетування, 

депакетування, навантаження, розвантаження та ін. Радіочастотна технологія 

ідентифікації вантажів і носіїв відома вже понад тридцять років, але лише в 

останні роки ця технологія стала широко використовуватися в логістиці, а 

також на водному транспорті.  Впроваджуються оригінальні автоматичні 

системи сортування вантажів і комплектування замовлень в розподільних 

центрах готової продукції.  Склади, які будують та логістичні центри, як 

правило, обладнують автоматизованими системами управління (АСУ) з 

використанням стандартного або індивідуального програмного забезпечення.  

Інтенсивна автоматизація управління і інформатизація в виробництві, на 

транспорті і в логістиці пов'язані з впровадженням різних керуючих та 

інформаційних систем 

 Існують розробки алгоритмів управління режимом підігріву вантажів в 

процесі їх транспортування на танкерах, що дозволяє вирішувати завдання 

енергозбереження та збереження якості продукту, а також розробки сенсорної 

техніки для їх реалізації та впровадженням на судах. 

Триває розробка та випуск нового обладнання для контролю стану 

вантажних протягом рейсу і під час навантажувально-розвантажувальних 

робіт. Але  не слід прагнути до максимального ступеня автоматизації і 

централізації управління в тих випадках, коли це  може привести до великої 

кількості обладнання і жорсткості системи. Практика показує, що інвестиції 

на створення і впровадження комп'ютерних систем управління (КСУ) на 



 207 

водному транспорті окупаються досить швидко за рахунок оптимізації і 

підвищення ефективності використання транспортних засобів. 

 
 

 

УДК 273.4 

 

РОЗУМНІ СЕРЕДОВИЩА В СУДНОБУДУВАННІ 

 

А.В. Шамов  
 

Нині одним з ключових чинників успішної діяльності будь-якого 

виробництва є гнучкість і швидкість впровадження інновацій. При цьому 

велике значення має сукупність умов, в яких відбуватимуться нові 

впровадження і реалізуються нові проекти. Як відомо, сукупність чого-небудь 

називається середовищем. На сьогодні можливо спостерігати безліч 

концепцій застосування так званих "розумних" середовищ в різних 

предметних областях: проекти "розумних" транспортних систем (intelligent 

transportation system), "розумних" будинків (smart houses), "розумних" міст 

(smart cities) та інші. 

На даний момент відсутнє одне загальновизнане визначення "розумне 

середовище". У загальному сенсі під цим розуміється використання 

розподілених мереж сенсорів і обчислювальних пристроїв, що взаємодіють 

між собою для максимального забезпечення зручності і безпеки людини (у 

сфері інфраструктури) або високоефективного виробництва (у сфері 

промисловості). У профільній літературі проблематика інтелектуальних 

розподілених систем описується з використанням трьох взаємозв'язаних 

понять: 

1. Всепронизуюча комп'ютеризація (Ubiquitous computing / Pervasive 

Computing). У 1991 році дослідник лабораторії Xerox PARC Марк Вейзер 

висунув концепцію майбутнього світу, "багато і непомітно насиченого 

сенсорами, дисплеями і обчислювальними елементами, що сполучені в єдину 

мережу і виявляють невід'ємні елементи предметів побуту". Фізична 

можливість здійснення цього прогнозу з'явилася у кінці 2000-х років у міру 

тотального поширення дешевих мініатюрних мобільних пристроїв, 

безпровідних мереж і супутникової навігації. 

2. Навколишній інтелект (розум) (Ambient Intelligence, AmI). Під 

навколишнім інтелектом розуміється "електронне середовище, що активно і 

розумно допомагає людині в побуті". 

3. «Розумні» середовища (Smart Environments). "Розумне" 

(інтелектуальна) середовище визначається як фізична інфраструктура 

(сенсори, виконавчі механізми і мережі), що дозволяє функціонувати 

навколишньому интеллекту (визначення Х. Накасимы і Х. Агаяна). Згідно з 

іншим визначенням, "розумне" середовище є електронним середовищем, 

здатним отримувати і використати інформацію про навколишню реальність, а 
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також пристосовуватися до потреб користувачів для поліпшення їх взаємодії 

із зовнішнім середовищем 

Роботизація і розумні середовища в суднобудуванні. Останні 

тенденції свідчать про те, що суднобудівна промисловість визнає 

робототехніку, як найефективніший метод виробництва, особливо в процесі 

зварювання. Нестача кваліфікованої робочої сили також є однією з причин 

впровадження робототехніки. Роботи можуть здійснювати зварювання, 

фарбування, важкий підйом і інші завдання на суднобудівних заводах. 

Приміром Geoje Shipyard в Південній Кореї, який випускає близько 30 судів в 

рік, 68 відсотків виробничих процесів здійснюються за допомогою 

роботизованих систем, які внесли свій вклад в досягнення такої швидкості 

виробництва. Hyundai Heavy Industries (HHI), який розробив міні-зварювальні 

роботи, налаштований на використання робототехніки в суднобудуванні. Ці 

тенденції чітко свідчать про те, що майбутнє на верфях буде розумним і 

цифровим. 

 Таким чином "розумні середовища" виконують функцію каркаса, на 

який в найближчому майбутньому кріпитиметься і тим самим буде 

забезпечувати нову якість продукції не лише сама промисловість, але і 

транспортна і енергетична інфраструктура. 
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УДК 629.5.035.8 

 

ДОСВІД ОГЛЯДІВ І РЕМОНТІВ ГРЕБНИХ ВАЛІВ  

ПРИ ДОКУВАННІ СУДЕН 

 

В.І. Шахов 

 

Гребний вал являє собою один з найбільш відповідальних елементів 

валопроводу. Він сприяє практично всю гаму можливих механічних 

навантажень. Проблема підвищення надійності, довговічності та 

ефективності експлуатації валопроводів є до теперішнього часу предметом 

досліджень проектно-конструкторських організацій. 

З підвищенням потужності та складності енергетичних установок 

морських сучасних суден мають місце проблеми виникнення дефектів                      

на конусному з’єднанні гребного валу з гвинтом. При цьому встановлено, що 

причинами виникнення дефектів є наступні основні фактори. 

1. наявність резонансних крутильних коливань валопроводу; 

2. надлишок концентраторів напружень, що викликані конструктивними 

особливостями, а також наявність шпонкового пазу на конічній поверхні; 

3. незадовільна напресовка гребного гвинта на конусну поверхню валу, що 

призводить до з’явлення фретинг-корозії; 

4. негерметичність ущільнень гребного гвинта і, як наслідок, хімічна корозія 

поверхні контакту; 

5. розцентрування валопроводу;  

6. з’явлення тріщин на облицюваннях гребних валів та потрапляння морської 

води під облицювання у конструкціях дейдвудних устроїв з водним 

змащуванням. 

У період докових оглядів гребних устроїв у кожному конкретному 

випадку слід використовувати методи неруйнуючого контролю для виявлення 

дефектів, прийняти необхідні заходи, розробляти технологічні процеси, які 

схвалені класифікаційним Товариством, що наглядає.  

Відносно судновласників, при придбанні нових та модернізації 

існуючих суден, слід приділяти особливу увагу питанням наявності на судні 

небезпечних крутильних коливань валопроводу. У період експлуатації та за 

допомогою спеціалістів приймати необхідні заходи. 

Всі інші фактори необхідно усувати при складанні та монтажі 

дейдвудних устроїв. Контроль за виконанням механічних вимог повинен 

виконуватися з особливою ретельністю спеціалістами ремонтного 

підприємства і судновласника. 
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УДК 159.9 

 

НЕОБХІДНІСТЬ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ 

СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ МОРСЬКОГО І РІЧКОВОГО 

ТРАНСПОРТУ ПРИ РЕАКТИВНОЇ І ОСОБИСТІСНОЇ 

ТРИВОЖНОСТІ 

 

Р.П. Шевченко 

 

На основі аналізу наукової літератури, проведених бесід, емпіричного 

дослідження за допомогою методики «Шкала реактивної і особистісної 

тривоги Спілбергера-Ханіна» проаналізовано особливості психоемоційного 

стану студентів спеціальності морського і річкового транспорту, зокрема стан 

реактивної і особистісної тривоги. 

Вивчено питання об'єктивно існуючої бази формування підвищеної 

реактивної і особистісної тривоги в виділеної діагностичної категорії в силу 

особливостей даної роботи, пов'язаної з тривалим перебуванням в рейсі. Це в 

свою чергу накладає значиме навантаження на психофізіологічний стан 

людини. Вахтовий метод роботи, перебування в приміщеннях з підвищеним 

рівнем шуму, забрудненим повітрям, зміна кліматичних зон - фактори, що 

впливають на психофізіологічний стан моряка. 

В ході вивчення стану реактивної і особистісної тривоги у студентів 

спеціальності морського і річкового транспорту, що пройшли плавпрактику - 

були використані методи: спостереження, бесіда з випробуваними, методика 

«Шкала реактивної і особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна». 

Дослідження було проведено на базі Одеського національного морського 

університету, взяли участь 30 студентів, які пройшли плавпрактику, провели в 

морі не менше 3 місяців. Дослідження було проведено при інформаційної 

згоді з боку обстежених, з дотриманням норм етики та біоетики. 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що показники особистісної 

тривоги в порівнянні з показниками ситуативної тривоги у студентів після 

тривалого рейсу достовірно відрізняються в рівнях «помірна тривога» і 

«висока тривога» (ρφ <0,05). 

Проведене дослідження стану реактивної і особистісної тривоги у 

студентів спеціальності річкового і морського транспорту свідчить про 

достовірну наявність певного спектру властивостей: періоди зниженого 

настрою, дратівливості, тенденція частіше засмучуватися з незначних 

приводів, ніж раніше.  

Висловлювання про бажання бути такими ж щасливими, як більшість 

оточуючих. Схильність тривало переживати неприємності, повернення і 
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переживання вже прожитого, без можливості змінити що-небудь з 

об'єктивних причин. Наявність періодів зниження працездатності.  

Виявлені характеристики сигналізують про наявність зниження 

адаптаційних можливостей у студентів, необхідності проведення додаткових 

досліджень психоемоційної сфери моряків, розробці системи своєчасного 

психокорекційного втручання для допомоги вивченої категорії студентської 

аудиторії. 
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УДК 7.05:159.99 

 

БОДІ-АРТ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Л. В. Шеєнко, А.О. Шеєнко 

 

Протягом багатьох століть тілесність приковувала увагу 

культурологів, філософів, антропологів, психологів, соціологів та інших 

дослідників. Звідси — різні погляди та нерідко суперечливі підходи до цієї 

проблеми. 

Як писав А. Бергсон: «Тіло завжди наповнює нашу свідомість, або 

свідомість наповнює наше тіло». Виходячи з цього положення, тіло 

безперервно виявляє процес становлення свідомості.  

У сучасній науці сформувалося уявлення про тіло як про 

універсальну форму запису соціальної пам'яті. Певні моделі соціалізації 

тілесності виявляються надзвичайно стійкими і в різних формах 

проявляються на протязі усієї історії людства. Кожна культура створює 

своє ставлення до тих чи інших тілесних практик і до тіла в цілому, 

зокрема його декорування, розглядаючи це, як спосіб візуалізації 

психологічного стану та соціокультурного образу людини. В якійсь 

культурі людське тіло вважається зразком краси та символом космічної 

гармонії, в іншій — осередком гріховності; в одному суспільстві тіло 

прикрашається і вдосконалюється в прагненні досягти ідеалу, в іншому — 

модифікується і спотворюється (аж до каліцтва) в прагненні піти від 

заданої природою форми. 

Тіло є знаковою системою, що особливо яскраво проявляється в 

традиційній культурі та наповнюється багаторівневим символічним 

змістом, згідно із особливостями психологічного стану суспільства та 

окремої особистості.  

В сучасній постмодерністській культурі ставлення до тіла, зокрема 

його декорування, знаходить якісно нове звучання. «Вічні цінності» та 

ідеали, з точки зору постмодернізму, створюють непотрібні проблеми, 

перешкоджають творчій реалізації. А тіло розглядається як ідеальний 

об’єкт докладання творчої енергії. Можна стверджувати, що декорування 

власного тіла стало одним із маркерів постмодерністської культури.  
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Постмодернізм, якому притаманна така якість як репрезентативність, 

відродив практично всі форми візуалізації тілесності, що були колись 

видумані людством, починаючи з первісних часів.  

Різноманітні прояви боді-арту (художній боді-арт, татуювання, 

пірсинг, скарифікація, боді-пластика тощо) поширені сьогодні не тільки в 

молодіжних субкультурах, а й у широких шарах суспільства. Саме тому 

актуалізація і демонстративність сучасного боді-арту вимагають 

серйозного осмислення цього феномену.  

Боді-арт (англ. body — тіло, art — мистецтво, тобто. «мистецтво 

тіла») — одна з форм художньої творчості, де головним об’єктом стає тіло 

людини, а  зміст розкривається за допомогою невербального язику: поз, 

жестів, міміки, нанесення на тіло знаків, «прикрас» тощо. Тіло 

розглядається як річ, об’єкт для маніпулювання та художньо-естетичної 

творчості.  

Згідно із визначенням, що надає енциклопедія «Культурологія XX 

століття», «боді-арт — художній напрямок, який використовує в якості «сирої 

реальності» тіло, тілесність, позу, жест, невербальну мову тіла. Близький до 

поп-арту, який обігрує артифактуальність побутових речей, а також до 

хеппенінгу та перформансу, з їх публічною імпровізаційністю… 

Філософсько-естетична специфіка пов’язана із підвищеною зацікавленістю 

до прикордонних  екзистенціальних ситуацій, таких як  життя-смерть, Ерос-

Танатос, свідомість-підсвідомість, мистецтво-немистецтво. Інша домінанта 

— соціальна, расова, національна, сексуальна самоідентифікація, 

фрейдистська символіка, садомазохистські мотиви».  

Якщо на початку ХХ століття для боді-арту тіло було переважно 

об’єктом гримувальних та костюмованих ряджень (початкові досліди такого 

роду відносяться до середини 1930-х років), а у 1960-70-ті роки подібні акції 

на Заході стали повсюдно популярними, то постмодерністський боді-арт, 

використовуючи тіло, як матеріал, звертається до різноманітних, часом 

екстремальних, болючих маніпуляцій. Тіла вкривають гіпсом, татуюванням, 

нерідко повністю покриваючи малюнками тіло, «прикрашають» пірсингом, 

надрізами, шрамами, підшкірними імплантами, наносять каліцтва, 

таврування розпеченим металом, практикують підвішування за шкіру, палять 

на собі волосся тощо. В культурних столицях світу — Нью-Йорку, Сиетлі, 

Сан-Франциско, Лондоні, Амстердамі — проводилися публічні акції, 

пов’язані з радикальними експериментами зі зміною тіла. «Розпис самого 

себе — подолання, самокатування» та «нескінченно випробуване 

самовбивство», — так сформував мазохиський характер експериментів боді-

арту Гюнтер Брюс, один із засновників у 1960-70-ті роки віденської групі 

«Aktionismus».  

Протягом більшої частини ХХ століття радикальні види боді-арту, такі, 

як татуювання, залишалися у вузько-етнічних рамках та у так званих 

маргінальних групах (зокрема, у кримінальній культурі). Але вже у 1980-90-ті 

роки мода на боді-пірсинг і татуювання захопила найширші верстви 
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суспільства і набула популярності далеко за межами маргінальних і 

кримінальних кіл. Таке поширення боді-арту в немаргінальних шарах було б 

неможливим, якби це не відповідало якимось глибинним потребам. 

Маніпуляції з власним тілом — відповідь складному світові навколо.  

Тобто, явище боді-арту у постмодерністську епоху виходить за рамки 

суто художньої творчості. Хіба людина, яка опанувала природу, складні 

технології, створила штучний інтелект, не є хазяїном власного тіла і не має 

права сама «творити» його? Сучасне тіло стає не тільки об’єктом художніх 

експериментів та витвором мистецтва, а й жертвою хворобливих уявлень, 

матеріальною візуалізацією колективного несвідомого, психологічних 

комплексів, травмованої підсвідомості, соціальним викликом, протестом і т.п.  

Ідеологією постмодернізму є також чітка орієнтація на комерційний 

успіх, усі сфери людського буття стають бізнесом, причому досить цинічним. 

Уся друга половина ХХ та початок XXI століть відзначені нечуваною 

комерціалізацією культури. В тому числі, створена ціла індустрія 

обслуговування естетичних запитів в сфері тілесного: пластична хірургія,   

тату-, пірсинг- і тому подібні салони, спа- і фітнес-клуби. Активно і 

агресивно працює реклама з формування ідеального тілесного образу, 

параметри якого постійно змінюються, не встигаючи за мінливою модою, 

примушуючи споживача викладати значні кошти в гонитві за сумнівним 

ідеалом. Ставлення постмодерністської людини до свого тіла розширило 

рамки, кордони, що існували на протязі всієї культурної історії, аж до повної 

тілесної трансформації, завдяки якій тіло стає цілком штучним витвором 

радикального боді-арту та/або пластичної медицини. 

Таким чином, явище боді-арту, як засобу візуалізації свідомості та 

підсвідомості, соціокультурної самоідентифікації тощо, у сучасну 

постмодерністську епоху має стати об’єктом широкого культурологічного та 

психологічного дослідження в якості психолого-соціальної проблеми 

ставлення індивіда до естетизації свого тіла та до тіла, тілесності в цілому.  
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УДК 811.111:81’276.6 

 

ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЯ МОРСЬКИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ 

СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

О.І. Шерстюк 

 

Найважливішим фактором для формування і подальшого розвитку 

англійської мови стало географічне положення Великобританії як острівної 

держави. Судноплавство, навігація і суднобудування займали в житті 

англійського народу переважаюче місце. Моряки знаходили яскраві вирази, 

пов'язані зі специфікою своєї діяльності, деякі з яких згодом отримали більш 

широкий зміст і проникли, особливо в метафоричному вживанні, в 

загальнолітературну мову. Тому морські терміни дуже легко входили в мову 

літературних творів різних жанрів і розмовну мову, тобто 

детермінологізувалися. 

Професійна лексика починає жити в мові народу поруч з прислів'ями, 

приказками та іншими стійкими поєднаннями слів, становить виразне 

багатство національної мови та поповнює її ідіоматичний запас. Фразеологія 

морського походження займає друге місце після біблеїзмів за своїм віком, і 

тому сфера її вживання набагато ширше, ніж фразеологічних одиниць (ФО) 

іншої етимології. 

Деякі терміни настільки детермінологізувалися, що майже не 

відчуваються як професіоналізми, входячи в загальний фразеологічний фонд 

англійської мови. 

Дослідження фразеологічного словника А.В. Куніна показало, що 

фразеологізми, в основі яких лежать морські терміни, досить численні в 

англійській мові. Це пояснюється великою суспільною значимістю та 

актуальністю судноплавства в Великобританії. Використовуючи 

класифікацію А.В. Куніна, можна розподілити терміни таким чином. 

До першої групи з константною залежністю компонентів можуть бути 

віднесені такі фразеологічні одиниці, як: an old salt – старий морський вовк; 

fair-weather sailor – недосвідчений моряк; trial trip (ходові випробування 

судна) – експеримент; half seas over (море по коліно) – підпилий; sink or swim 

(потонути або виплисти) – пан або пропав; будь що буде; to take in a reef 

(брати риф) – зменшити витрати; Bottoms up! – Пий до дна! 

Перераховані фразеологічні одиниці є як частково переосмисленими 

(наприклад, trial trip, fair-weather sailor, a flag of distress), так і повністю 

переосмисленими фразеологізмами, що володіють експресивно-емоційним 
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відтінком (наприклад, an old salt, half seas over, to take in a reef, Bottoms up!). 

Друга група з константно-варіантною залежністю компонентів включає 

наступні фразеологічні одиниці: to go / run on the rocks (йти на скелі, 

потерпіти крах) – розоритися; to go / row against stream (гребти проти течії) – 

працювати в несприятливих умовах; to take the bottom / ground – сісти на 

мілину; to hoist / make sail (підняти вітрило) – йти, відправлятися. 

Дану групу складають образні одиниці з повністю переосмисленим 

значенням.  

Прикладами, що демонструють третю групу з константною варіантно-

змінною залежністю компонентів, можуть служити такі фразеологізми як: to 

bid / wish somebody God speed – побажати удачі, бог в допомогу; to find / get / 

have one's sea-legs – звикнути до морської хитавиці; with full / all one's steam 

on (на всіх парах) – щодуху; to throw / pour cold water on somebody (облити 

когось холодною водою) – охолоджувати, стримувати запал. 

Приклади цієї групи мають повністю переосмислене значення та мають 

яскраву образність. 

До останньої групи належать фразеологізми з константно-змінною 

залежністю компонентів, наприклад: to give somebody more rope – дати кому-

небудь продовжити почате, не втручатися; to throw a rope to somebody (кинути 

будь-кому канат) – допомогти кому-небудь; to show somebody the ropes 

(показати кому-небудь снасті) – ввести в курс справи; to trim one's sail to the 

wind (поставити вітрила за вітром) – тримати ніс за вітром; when one's ship 

comes home – коли щастя посміхнеться. 

До цієї групи включені в основному частково переосмислені 

фразеологічні одиниці. 

Вивчення фразеологічних одиниць, що виникли в результаті 

детермінологізації морських термінів, дозволило нам прийти до висновку, що 

найважливішим джерелом ФО є професійна мова, в якій широко поширені 

терміни і розмовні професіоналізми. Потрапляючи в неспеціальні мовні 

сфери, термін набуває значення, що веде до його повної детермінологізації. 

Компоненти ФО піддаються як повному, так і частковому переосмисленню. 

Повне переосмислене значення породжує емоційно-експресивні 

фразеологічні одиниці. Саме переосмислення значення дозволяє терміну 

вийти із замкнутої терміносистеми і долучитися до загальнолітературної 

мови. 
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УДК 541.49:546.27316 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ КОМПЛЕКСНИХ 

ТЕТРАФТОРОБОРАТІВ МЕТАЛІВ З НІТРОГЕНВМІСНИМИ 

ОРГАНІЧНИМИ ОСНОВАМИ 

 

М.В. Шестакова 

 

Проведено термогравіметричне дослідження ряду тетрафтороборатних 

комплексів з метою вивчення процесів їх термолизу і з'ясування можливого 

впливу різних факторів, у тому числі і стану тетрафтороборат-іона, на 

термічну стабільність сполук і хід термічного розкладу в цілому. 

Об'єктами дослідження були обрані тетрафтороборатні комплекси 

Zn(II), Cd(II) і Pb(II) з нітрогенвмісними органічними основами: бензтриазол 

(БТА, рКа 1.61), о-фенантролін (Phen, рКа 4.86), 8-оксихінолін (8-Ох, рКа 

4.91), бензімідазол (БІА, рКа 5.5), морфолін (Mr, рКа 8.33), бензиламін (БА, 

рКа 9.33), трет-бутиламін (тр-БА, рКа 10.78), піперидин (ПП, рКа 11.2).   

Виконані термогравіметричні дослідження показали, що основні 

термічні перетворення досліджуваних сполук відбуваються до 5000С. При 

цьому екзотермічні процеси окислювання продуктів термолізу, що 

завершують термічну дисоціацію комплексів, починаючись при температурах 

нижче 5000С, закінчуються при 700-8000С. Процесу термолізу більшості 

сполук передує фазовий перехід плавлення. Значення температур плавлення 

тетрафтороборатних комплексів з нітрогенвмісними органічними основами 

лежать у межах: для сполук цинку - 90-1200С, кадмію - 80-1700С, плюмбуму - 

85-1500С.  

Зіставлення результатів термогравіметричного аналізу не дозволило 

диференціювати схеми термоліза відповідно до стану тетрафтороборат-іона в 

комплексах, а також з електронодонорною здатністю вихідних органічних 

основ. Однак, усі досліджені комплексні сполуки розділені на окремі групи, 

що відрізняються схемами термічної дисоціації.  

Як свідчать отримані результати термічного аналізу, для всіх 

досліджуваних координаційних сполук загальна втрата маси, при температурі 

500 0С складає в середньому 50-70%. Це пов'язано з утворенням твердих 

залишків фторидів або оксидів металів, а також продуктів деструкції 

органічних лігандів. З метою ідентифікації продуктів розкладу коплексних 

тетрафтороборатів металів нами був проведений гравіметричний, 

титриметричний і рентгенофазовый аналіз зразків, витриманих в 
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ізотермічному режимі при температурі закінчення процесів розкладу (8000С). 

Результати проведеного дослідження свідчать, що при термолізі сполук Zn, 

Cd і Pb зі слабкими основами БТА, 8-Ох, БІА і Phen, де тетрафтороборат-іон 

виступає як протиіон, утворюються оксиди відповідних металів. У той же час 

тетрафтороборатні комплекси цих металів з Mr, БА, тр-БА і ПП, в яких 

реалізується стан напівкоординації BF4
-, розкладаються до фторидів металів, 

що може бути додатковим доказом утворення на проміжних стадіях термолізу 

вихідних сполук комплексних фторидів.   

Порівняльний аналіз термічної стійкості тетрафтороборатних 

комплексів металів з нітрогенвмісними органічними основами свідчить 

про більшу термічну стійкість сполук із сильними основами. Цей факт 

пояснюється з однієї сторони розходженням в основності органічних 

лігандiв, що припускає більш сильну координаційну взаємодію у 

випадку високоосновних сполук. З іншого боку, включення  в 

координаційну сферу комплексу іона ВF4
- також сприяє термічній 

стабілізації комплексів, що утворюються. Слід відмітити, що природа 

металу не робить помітного впливу на термічну стійкість 

тетрафтороборатних комплексів, а також на послідовність і характер 

процесів термолізу. 

Таким чином, вивчення процесів термічної дисоціації 

тетрафтороборатних комплексів показало, що характер зв'язування аніона 

визначає склад проміжних і кінцевих продуктів розкладу. Це дозволяє 

використовувати результати термогравіметричного аналізу для підтвердження 

стану тетрафтороборат-іона в координаційних сполуках. Однак, на відміну 

від ІЧ спектроскопічного і рентгеноструктурного аналізів, за допомогою яких 

у рамках внутрішньосферної координації аніона можна встановити такі стани 

як “напівкоординація”, слабка координація, координація, термічний аналіз 

дозволяє визначити тільки наявність або відсутність координаційної взаємодії 

атома металу з тетрафтороборат-іоном. 
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УДК 519.86:[338.2:656.6] 
 

ОБГРУНТУВАННЯ ПРИСУТНОСТІ МИТНОГО ЧИННИКА У 

МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 

 

Н.Г. Шпак  

 

Міжнародна економічна система являє собою сукупність 

взаємопов’язаних елементів світової економіки з властивими кожному з них 

характеристиками. У процесі дії елементів світової економіки виникають 

різноманітні якості, характеристики, закономірності функціонування цієї 

системи.  

В Україні за роки незалежності зовнішня  торгівля швидко набирала 

обертів, змінювалася її географічна і товарна структура, посилювався вплив 

на темпи економічного зростання.  

Проте, наявні результати можуть лише частково використовуватися для 

вирішення проблеми конкурентоспроможності учасників міжнародної 

економічної системи через неврахування митного чинника при перетинанні 

продукції кордонів, що існують у кожній країні. 

Розглянемо міжнародну економічну систему, що складається з двох 

виробників: сукупного вітчизняного та сукупного іноземного, які 

поставляють товари як на вітчизняний ринок збуту в кількостях, відповідно, 

q11 і q21, так і на іноземний ринок збуту в кількостях, відповідно, q12 і q22.  

Кожен з виробників на шляху до ринку збуту, що знаходиться не в його 

країні,  стикається з митним оформленням в країні-імпортерові.Учасники 

системи (вітчизняні і іноземні виробники, вітчизняні і іноземні митні органи) 

максимізують свій прибуток. 

Наприклад, прибуток вітчизняного виробника F1 формується як різниця 

між доходом від реалізації вітчизняних товарів як на  вітчизняному, так і на 

іноземному ринках і витратами на виробництво і доставку цих товарів, 

враховуючи, що постачання на іноземний ринок дорожчає витратами на 

митні платежі: 
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де  с1, с2> 0– питомі змінні витрати,  
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p1, p2≥ 0– ціна товару на вітчизняному і іноземному ринках, 

b1, b2> 0– максимально можливі ціни на вітчизняному і іноземному 

ринках.  

k1, k2> 0–  показники еластичності попиту на відповідних ринках.   

t1, t2≥ 0– ставки мита, що стягується, відповідно, вітчизняними і 

іноземними митними органами під час надходження імпорту в їх країну.  

Для знаходження максимуму функцій прирівняємо до нуля відповідні 

часткові похідні. Аналогічно формується прибуток іноземного виробника та 

оптимальні обсяги постачання продукції на вітчизняний й іноземний ринок. 

Знаходимо відому в мікроекономіці рівновагу по Курно, коли кожному з 

рівноправних учасників невигідно відхилятися від власного рівноважного 

обсягу при відповідному рівноважному обсязі конкурента. Підставляючи 

отримані вирази один в одного, визначаємо рівноважні по Курно обсяги 

виробництва через вихідні параметри даної економічної системи. 

Формування надходжень за рахунок стягування мита до бюджету 

держави вітчизняного виробника F3 набуває вигляду 
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де   z1, z2 –  питомі витрати вітчизняних і іноземних митних органів, які 

можуть включати заробітну плату працівників митниці, витрати на закупівлю 

митного оснащення у вигляді засобів зв'язку, різноманітних установок, 

призначених для виявлення контрабанди.Звідси отримаємо рівноважний 

митний тариф. 

Підставив рівноважні митні тарифи для кожної з даних країн, знайдемо 

рівноважні обсяги продукції. Отримані результати зведемо в таблицю1.  

Таблиця 1. Рівноважні показники вітчизняного і іноземного виробників в 

міжнародній економічній системі 

Рівноважний 

митний тариф 

t1 
4

22
1211

1

zccb
z


  

t2 
4

22
2122

2

zccb
z


  

Рівноважні 

обсяги поставок 

вітчизняного 

виробника 

q11 
1

1121

12

2725

k

zccb   

q12 
2

2122

6

22

k

zccb   

Рівноважні 

обсяги поставок 

іноземного 

виробника 

q21 
1

1211

6

22

k

zccb 
 

q22 
2

2212

12

2725

k

zccb   

Джерело: авторська розробка 

Можна бачити, що при незалежності всіх учасників величина 

оптимального митного тарифу t1 зростає із збільшенням собівартості 

вітчизняного виробника і знижується із зростанням собівартості іноземного. 

При цьому вплив собівартості іноземного виробника на рівноважне значення 

митного тарифу виявляється удвічі сильнішим, ніж вплив собівартості 
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вітчизняного.   

Таким чином, чим менш конкурентоспроможним буде іноземний 

виробник (наприклад, застосовує старі технології, за рахунок чого 

собівартість товару буде висока), тим менший рівень митного тарифу буде 

рівноважним, оскільки захищати від нього «сильнішого» вітчизняного 

виробника недоцільно.  

Якщо ж держава стягуватиме дуже високі митні платежі, або якщо 

собівартість продукції вітчизняного виробника буде досить низькою, то 

іноземному виробникові не матиме сенсу поставляти товар і він просто піде з 

цього ринку, а обсяг його постачань дорівнюватиме нулю.  
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УДК 629.12-8:629.12.037 

 

МОДЕЛЮВАННЯ СУДНОВОГО ПРОПУЛЬСИВНОГО КОМПЛЕКСА 

 

В.О. Яровенко, Д.Ю. Криворучко 

 

В реальних задачах дослідження процесів суднових у рухово-рушійних 

комплексами з гвинтами регульованого кроку (ГРК) входять відповідні 

моменти інерції, характеристики двигунів, характеристики гідромуфт, 

характеристики гвинтів, а також початкові усталені режими однойменних 

елементів.  

Облік цих факторів значно ускладнює систему рівнянь, що підлягають 

вирішенню. Тому до цього комплексу буде використовуватися спрощена 

принципова математична моделі «пост управління – задатчик комбінаторної 

залежності – двигун – гвинт регульованого кроку – корпус судна». 

 

 

Рисунок 1.1 – Спрощена принципова схема моделі 

Зрозуміло, такі рівності для характеристик двигунів досить наближені. 

У двигунів з наддувом (особливо з газотурбінним) крутний момент в функції 

числа оборотів визначається досить складним законом і тут, взагалі кажучи, 

слід було б застосувати кусочно-лінійну апроксимацію.  

Більш того, в ряді випадків можна навіть вважати рушійний момент по 

зовнішній характеристиці величиною постійною, так як при такому 

допущенні, якщо в дійсності зі зменшенням числа обертів момент зростає, 
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значення основних показників маневрених якостей комплексу (шляху і 

швидкодії судна, утла повороту вала і швидкодії двигуна) виходять з рішення 

задачі з деяким гарантійним запасом, завищені. 
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	Життя людини визнається Конституцією України найвищою цінністю. Конституція України проголошує, що сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Актуальність правового забезпечення сурогатного материнства обумовлена відсутністю до...
	Щодо сутності сурогатного материнства, то нормами чинного законодавства України не визначено поняття та не передбачено розкриття сутності сурогатного материнства. У зв’язку з чим визначення та сутність сурогатного материнства розкрито з медичної точки...
	Сурогатне материнство передбачає перенесення ембріона, отриманого заплідненням яйцеклітини біологічної матері – дружини, спермою біологічного батька – чоловіка, та виношування дитини, яка є біологічно «чужою» для жінки.
	Питання сурогатного материнства в світовому співтоваристві вже довгі роки є невирішеним до кінця. Існує безліч суперечливих думок щодо такого способу народити малюка. Хтось бачить в цьому шанс, для когось це стає забороною, а хтось взагалі засуджує. Н...
	У теорії цивільного права не склалося єдиної думки відносно сутності та правової природи договору про виношування дитини сурогатною матір’ю, не сформовано також єдиного понятійного апарату, щоб застосовувати в даних правовідносинах. Окремі автори зазн...
	Договір з сурогатного материнства є цивільно-правовим договором про надання специфічного виду послуг, адже згідно зі ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і ...
	У договорі з сурогатного материнства мають встановлюватися розміри штрафних санкцій, стягнення витрат з недобросовісної сторони, відшкодування моральної та матеріально шкоди повинні бути істотними, оскільки це дисциплінує сторони договору.
	Відповідальність сторін має чітко регламентуватися, особливо у випадках втрати дитини (як через викидень, так і через умисне переривання вагітності сурогатною матір’ю), можливі і випадки відмови від договору як генетичних батьків, так і сурогатної мат...
	Вивчаючи правові аспекти регулювання сурогатного материнства, слід зазначити, що найбільш прогресивною державою у цьому питанні є США Законодавство Сполучених Штатів Америки (далі – «США») щодо сурогатного материнства є досить цікавим для проведення ю...
	Американський правовий спосіб регулювання цього питання досить відрізняється від українського. У США не існує єдиної загальної законодавчої бази, яка б регулювала цей вид штучного запліднення. Питання сурогатного материнства закріплюється у законодавс...
	У країнах ЄС застосування більшості допоміжних репродуктивних технологій досить обмежене. Зокрема, сурогатне материнство є забороненою чи значно обмеженою технологією практично в усіх країнах, за винятком Великої Британії, Фінляндії та Нідерландів. На...
	У праві Європейського Союзу можна виділити кілька проблем, пов'язаних з реалізацією програми сурогатного материнства: відсутність Регламенту або Директиви, які б регулювали правовідносини, пов'язані з сурогатним материнством; вимушена «тимчасова мігра...
	У Росії сурогатне материнство, як спосіб вирішення проблеми безпліддя подружніх пар, достатньо поширений. Норми, що регламентують правовідносини у сфері репродукції людини із залученням сурогатної матері, міститися не тільки в ст. 51–52 Сімейного Коде...
	На підстав цього можна зробити висновок що собівартість продукції знаходиться у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Вона відбиває велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. Істотн...
	Пріоритетні (головні) контаминанти: токсичні метали (Pb, Cd, Hg, As, сурма); радіоізотопи (Sr, Cs, I); пестициди; нітрати, нітрити, з'єднання, що містять нітрозо групи; ПАВ (поліциклічні ароматичні вуглеводні); полігалогени; стимулятори росту сільсько...
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	Порівняльний аналіз термічної стійкості тетрафтороборатних комплексів металів з нітрогенвмісними органічними основами свідчить про більшу термічну стійкість сполук із сильними основами. Цей факт пояснюється з однієї сторони розходженням в основності о...


