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ФІЗИЧНЕ ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛІВ-

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ 
 
Сучасна техніка широко використовує зварювання різних матеріалів. 

Із багаточисельних способів зварювання перше місце за кількістю і 
вартістю виробленої продукції, числом занятих у цій галузі працівників, 
діючих дослідницьких і промислових установок займає дугове 
електрозварювання металів.  

Дугове електрозварювання вперше здійснив у 1881 р. талановитий 
український винахідник Микола Миколайович Бенардос. Він є творцем 
основних видів електричного дугового зварювання, які отримали 
наступний широкий розвиток у всіх промислових країнах світу [1].  

М. М. Бенардос народився 8 серпня 1842 року у батьківському 
маєткові – селі Бенардосівка (тепер це село Мостове Братського району 
Миколаївської області). Вступив у 1862 році до Київського університету, а 
згодом (у 1866 р.) перевівся до щойно відкритої Московської Петровської 
землеробської і лісової академії, але не закінчив її і присвятив себе цілком 
винахідницькій діяльності. 

До творчого доробку М. М. Бенардоса варто віднести насамперед 
винайдення способу дугового зварювання, створення вугільних електродів 
різних форм та комбінованих електродів (вугілля-метал); він запропонував 
пристрій для вертикального зварювання; створив кілька конструкцій 
зварювальних напівавтоматів і автоматів; розробив способи підводного 
зварювання і різання, зварювання в струмені газу, точкового і шовного 
контактного зварювання тощо.  

Не знаходячи застосування для своїх винаходів у відсталій тоді 
російській промисловості, Бенардос неодноразово здійснює закордонні 
поїздки. Проживаючи тривалий час у Франції, Іспанії, Англії, він продовжує 
енергійно займатися винахідництвом в області електротехніки. І коли у 
1881 році у Франції повинна була відбутися перша Міжнародна електрична 
виставка і Міжнародний конгрес електриків, Бенардос їде до Парижу, де в 
лабораторії Кабата влітку того ж року демонструє свій новий спосіб 
зварювання з використанням теплоти електричної дуги. Про це повідомлялося 
в одній із статей парижського журналу «Ла натюр» («Природа») за червень 
1887 року. У цій статті подавався опис способу дугового зварювання 
металів і вказувалося, що цей винахід належить Бенардосу, який розпочав 
перші дослідні роботи в цій галузі ще в 1881 році.  

Вказівки щодо пріоритету нашого винахідника у винайденні 
дугового електрозварювання мають місце й в інших закордонних науково-
технічних публікаціях кінця XIX сторіччя. 

Повернувшись із-за кордону, Бенардос з натхненням продовжував 
розробку дугового зварювання. Він не поспішав брати патент на свій 
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винахід. Лише у1885 році, після досконалої доробки самого методу і його 
промислового застосування, він звернувся до «Департаменту торгівлі і 
мануфактур» з проханням про надання йому привілегії на його винахід 
«Спосіб з’єднання роз’єднання металів безпосередньою дією електричного 
струму». 31 грудня 1886 року йому була видана 10-річна привлегія за 
№ 11982. Свій винахід Бенардос назвав «Електрогефест» на честь 
міфічного бога Гефеста [2]. 

Спосіб «електрогефесту» Бенардос запатентував у 1885–1887 рр. 
крім Росії також у більшості промислово розвинутих країн – у Франції, 
Іспанії, Великобританії, Бельгії, США, Німеччині, Швеції, Норвегії, 
Австро-Угорщині, та Швейцарії. Починаючи з 1865 р. Бенардос 
запатентував понад 100 винаходів у галузі транспорту, енергетики тощо. 

Останні роки життя (1905 р.) М. М. Бенардос провів у м. Фастів 
Київської області, де під час проведення Всесоюзної конференції, 
присвяченої 100-річчю від дня винаходу електродугового зварювання 
металів (Київ, 18–21 травня 1981 р.), йому було відкрито пам’ятник. 

Подальший бурхливий розвиток досліджень і упровадження 
результатів електрозварювання металів у нашій країні пов’язані з ім’ям 
Євгена Оскаровича Патона. В кінці 20-х років минулого сторіччя під його 
керівництвом при Академії наук України були організовані 
Електрозварювальна лабораторія і Комітет з електрозварювання, 
розпочалися планомірні дослідження в області технології зварювального 
виробництва. У січні 1934 р. на базі перерахованих установ у Києві був 
створений перший у світі Науково-дослідний інститут електрозварювання, 
який Є. О. Патон очолював до кінця свого життя (1953 р.). 

Під керівництвом Є. О. Патона були створені вітчизняні способи 
дугового автоматичного зварювання під флюсом. Їх широке упровадження 
відноситься до періоду Великої Вітчизняної війни, коли завдяки цьому 
було досягнуто різкого збільшення випуску бойової техніки. Після 
закінчення війни Інститут електрозварювання успішно вирішив проблеми 
відновлення зруйнованих і пошкоджених зварних металоконструкцій, 
створив високопродуктивні зварювальні потокові лінії у різних галузях 
промисловості – у виробництві електрозварних труб, залізнодорожних 
вагонів, суден, мостів та інших відповідальних технічних пристроїв [3]. 

Після смерті Є. О. Патона директором інституту став його син, теж 
всесвітньо відомий український вчений Борис Євгенович Патон, який нині 
очолює Національну Академію Наук України і надійно утримує пріоритет 
національної школи електрозварювання. 

Б. Є. Патон розробив основи теорії автоматів для дугового зварювання, 
під його керівництвом розроблено способи дугового напівавтоматичного, 
електрошлакового, мікроплазмового зварювання, закладено основи 
зварювальних процесів у космосі. Значним є вклад Б. Є. Патона у розвиток 
контактного, електронно-променевого та інших сучасних способів 
зварювання, спеціальної електрометалургії (електрошлакового переплаву і 
лиття, електронно-променевого і плазмово-дугового переплаву), технології 
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виробництва труб великого діаметра і будівництва трубопроводів та ін. 
Таким чином, завдяки видатним талантам М. М. Бенардоса, 

Є. О. Патона, Б. Є. Патона, в Україні створена потужна, неперевершена за 
рівнем наукових теоретичних розробок і широті спектра їх практичного 
упровадження школа вчених, дослідників, інженерів у галузі 
електрозварювання, яка, у цьому є всі підстави бути впевненими, і надалі 
забезпечуватиме національний пріоритет у цій дуже важливій царині 
науки, техніки і технологій. 
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ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО –  
ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
На сучасному етапі Україна, як молода незалежна держава, розв’язує 

складні завдання економічної стабілізації й національного відродження.  
Разом із перспективами вільного державотворення відкрилися широкі 
можливості для розвитку освіти, науки, культури, що потребує 
докорінного реформування процесу навчання і виховання учнівської 
молоді. В сучасних умовах підвищуються вимоги суспільства до 
громадянина України, у якого серед загальнолюдських якостей поряд з 
мораллю, національною свідомістю та сумлінням мають бути виховані 
патріотичні почуття і переконання, гідність, розвинута духовна культура. 

Формування творчої, ініціативної, національно свідомої особистості 
вимагає наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу, зокрема у 
дошкільних закладах освіти, вагомим змістом, який би відображав історію, 
мистецтво, культуру, символіку, природу рідного краю, всієї України. 
Саме такий зміст забезпечуватиме постійне духовне самовдосконалення 
особистості, формування її інтелектуального та культурного потенціалу як 
найвищої цінності суспільства. 

Сучасність потребує нових ідей, втілення їх у життя, зміцнення 
методологічного арсеналу педагогічної науки та практики. Виховання в 
Українській державі спрямовується на формування в молоді 
інтелектуального потенціалу національної свідомості, ідей, поглядів, 
переконань, ідеалів, реалізація яких поглиблює державотворчі процеси. 


