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Секція 1. Соціально-політичний розвиток суспільства 

  
Підсекція при кафедрі політичних наук 

УДК 321         

А.В. Бойко, 

студент  

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 

Актуальність дослідження політичної системи Білорусі 

зумовлене низкою причин. Україна має тісні зв‘язки з Білоруссю. У 

Республіці Білорусь проживають 237 тис. українців, 95% з них мають 

вищу, середню та незакінчену середню освіту, 2,5 тис. — наукові 

працівники (з 16,5 тис. науковців Білорусі). Зареєстровано 5 

українських об'єднань, які представляють 10 громад і являють собою 

4 центри впливу на розвиток української самобутності в Білорусі. 

Крім того, дослідження політичної системи Білорусі дає змогу краще 

зрозуміти особливості політичного розвитку України. 

Білорусь є президентською республікою. Президент є главою 

держави, гарантом Конституції, прав і свобод людини й 

громадянина. Його влада базується на величезних конституційних 

повноваженнях, фінансовому ресурсі (спеціальний президентський 

фонд), маніпуляціях з керівним складом органів влади. Уряд – Рада 

Міністрів – фактично повністю підпорядкований Президентові. 

Законодавчим органом є парламент, що складається з двох палат.  

Водночас у 2011 р. в Білорусі відбудуться президентські 

вибори. О. Лукашенко заявив, що не вирішив питання про участь у 

них. В будь-якому разі вибори, за його словами, „будуть важкими‖. 

Якщо він не балотуватиметься, на країну може очікувати жорстка 

боротьба за владу між бюрократичними кланами. 

Зміни відбуваються і в сфері зовнішньої політики. З початку 

президентства О. Лукашенка Білорусь дотримувалась російського 

вектору. Вірогідність російської експансії залишається й нині. 

Водночас Мінськ активізував спроби диверсифікувати зовнішню 

політику. Активізуються відносини з Індією, Іраном, Венесуелою, 

покращуються – з Європейським Союзом, а також з Україною. 
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Таким чином, найближчими роками можливі зміни в політичній 

системі Білорусі. Влада України за таких умов має прораховувати 

сценарії розвитку та формулювати варіанти власних дій. 

УДК 323.39 

Ю.В. Варченко 

студент, 

П.П. Оксюковський, 

доцент  

ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ ПОМАРАНЧЕВИХ ЛІДЕРІВ 

Можна по-різному ставитися до політичних подій в Україні 

наприкінці 2004 р. Але багато аналітиків та науковців сьогодні 

використовують термін „помаранчева революція‖, таким чином 

маючи на увазі зміну старої політичної структури і зміну політичної 

влади. 

Для лідерів „революції‖ тріумфом став прихід до влади на хвилі 

народного піднесення. Водночас через 5 років Віктор Ющенко на 

президентських виборах отримав лише 5.45% голосів, а інша героїня 

Майдану – Юлія Тимошенко – у другому турі поступилася Віктору 

Януковичу з різницею понад одного мільйона голосів. Лідери 

„помаранчевої революції‖ неадекватно сприйняли мотивацію 

учасників Майдану. Люди проявили активність не стільки тому, що 

хотіли обрання Президентом Віктора Ющенка, скільки за те, щоб 

жити в країні, де панують закон і порядок.  

Нова влада, отримавши величезний кредит довіри, не 

спромоглася провести реформи, які були потрібні Україні – 

створення привабливого інвестиційного клімату, пенсійну, медичну, 

адміністративно-територіальну, житлово-комунальну. Таким чином, 

лідерам помаранчевих подій не вдалося створити систему 

ефективної й дієздатної влади, подолати соціокультурний розкол 

між населенням різних регіонів.  Серед головних наслідків подій 

кінця 2004 р. стали збереження плюралістичної структури 

українського політикуму, виборів як механізму формування влади, а 

також вдосконалення політичної культури громадян, які тепер здатні, 

навіть голосуючи за ту чи іншу політичну силу, відрізняти щирі 

наміри від популізму та брехні. Водночас завдання створення влади, 

яка оперативно реагує на проблеми громадян та здатна розробляти 
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й втілювати шляхи вирішення цих проблем, залишається на порядку 

денному. Це в свою чергу зумовлює подальше реформування 

виборчої системи України, яке дало б змогу поставити владу під 

більш дієвий контроль громадян. 

 

 

УДК 321 

А.А. Волошин, 

студент 

ПРО ОСОБЛИВОСТI ЕВОЛЮЦIЇ ПОЛIТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУЧАС-

НОГО КИТАЮ 

Китай є країною, яка динамічно розвивається. Найближчими 

десятиліттями він може посісти лідерські геополітичні позиції. Відтак 

актуальним є аналіз перспектив розвитку політичного режиму в цій 

країні та врахування їх у політиці України.  

Сьогодні у світі обговорюються різні сценарії політичного 

розвитку Китаю. Одні з них вкладаються в межі існуючих у цій країні 

ідеологічних обмежень, інші – виходять за ці межі. Автори перших 

вважають, що існуючий режим головним чином відповідає 

економічній, соціальній та культурно-історичної реальності і, якщо 

потребує вдосконалення, то у другорядних параметрах. Їх опоненти 

пропонують конструкції, що істотно відрізняються від нинішньої, 

зокрема й ті, що базуються на західних зразках демократії.  

На думку автора, опертя політичних інститутів на звичні ціннісні 

орієнтації та етичні норми має для долi політичного режиму 

першорядне значення. Традиційна політична культура, властива 

величезній більшості китайського суспільства, пов'язує уявлення про 

оптимальне управління аж ніяк не з поширеними на Заході ідеями 

"балансу влади", "стримувань і противаг" та іншими політичними та 

політтехнологічними механізмами, а переважно з мораллю і 

моральністю правителя. Джерелом легітимності авторитарної влади 

здавна вважалися її чесність, непідкупність і здатність піклуватися 

про народ. Власне "політика" в західному розумінні цього слова в 

принципі чужа китайській культурі. Держава в Китаї завжди була 

інститутом скоріше етичним, ніж політичним. Політика ж розумілася 

майже виключно як адміністрування. 
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Тому політична реформа, яка ставила б своїм завданням лише 

інституційні зміни, не зачіпаючи мораль правлячої еліти, навряд чи 

має в Китаї шанси на успіх. І можна стверджувати, що тенденція 

звернення до традиції буде посилюватися, особливо у зв'язку з 

введенням в сучасний політичний оборот таких понять як 

"суспільство сяокан", "гармонійне суспільство", які, поза сумнівом, є 

продуктами традиційної китайської суспільної думки і культури. 

 

 

УДК 316.46 

А.О. Горбаченко, 

студент  

НОВІ ОБЛИЧЧЯ МАЙБУТНІХ ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ 

Актуальність теми зумовлена результатами президентських 

перегонів, коли значна кількість виборців проголосувала за відносно 

молодих політиків. На це вказують і підсумки опитувань населення. 

На питання, кого б громадяни хотіли бачити майбутнім політичним 

лідером, відповіді розподілилися: С. Тігіпко - 24,7%, А. Яценюк - 

14,2%, А. Гриценко - 8,5%, Н. Королевська - 6,3%, О. Тягнибок - 4%, 

Н. Шуфрич - 2,2%, В. Кириленко - 1,7%, М. Катеринчук - 1,1%, О. 

Пабат - 0,9%. Інші імена назвали 3,6% опитаних. Водночас 52,3% не 

бачить гідних на цю роль. 

В політології існує декілька теорій, які пояснюють феномен 

політичного лідерства, серед них - теорії рис, теорії лідера як 

виразника інтересів, ситуаційна теорія тощо. 

Сучасне ставлення суспільства до проблеми політичного 

лідерства в Україні характеризується низкою ознак: втома від 

нинішніх керівників держави та політичних сил; розчарування в 

основних політичних силах через непослідовність їх дій; зневіра 

громадян у можливість щось змінити в житті країни своїми діями; 

законодавцями світоглядної та інтелектуальної моди (―елітою‖) є 

люди, які формують моделі поведінки та ідеали, що небезпечні з 

точки перспектив існування суспільства. 

Водночас:  

- існує соціальний запит на лідерів нової якості та нові ідеї; 

- в країні вже є політичні лідери з новим форматом мислення, які 

бачать своє майбутнє в Україні; 
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- не розвинена система комунікації, яка надавала молодим   

людям орієнтири щодо участі у суспільно-політичному житті. 

Відтак проблема формування нових політичних лідерів – це 

проблема реалізації різноманітних соціальних, економічних, освітніх 

та інших проектів, які б розширювали зони соціального 

самоврядування та відповідним чином сприяли б появі нових 

громадських лідерів, формуванню ―соціального ліфту‖. 

 

УДК 061 

Є.Є. Донець, 

студент  

КНУБА – 80 РОКІВ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ 

СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ 

Київський національний університет будівництва і архітектури, 

відзначив восьмидесятирічну традицію навчання та виховання 

спеціалістів будівельної галузі, інженерів,керівників, бізнесменів. 

 Чим зараз займаються студенти нашого вузу, куди спрямовані 

їх думки та прагнення? Перехід до національної системи освіти вніс 

корективи в життя студентства. Але деякі речі залишилися 

незмінними. Навчання, спорт, побут, відпочинок, розваги, кохання – 

супутники молодої людини. Головною ж традицією є виховання 

лідерських та організаторських якостей у студентів.  

Ця традиція була перервана в період становлення молодої 

держави. З залученням до Болонського процесу Міністерство 

згадало про студента, однак, із суто формальної точки зору. 

Студентська ж спільнота самостійно усвідомила необхідність 

розвитку особистості у стінах вишу. Цінність цього полягає у тому, 

що студент може набути в університеті, крім академічних знань, ще 

й досвід реалізації власних ініціатив. Саме на засадах розвитку 

особистості студента, його організаторських та лідерських якостей 

заснована сучасна система студентського самоврядування.  

На відміну від більшості вузів, де студентське самоврядування 

стало продовженням радянської традиції, в КНУБА воно виникло „з 

чистого листа‖. Самі кнубівці стали надавати йому сучасного 

забарвлення. Студентство КНУБА не залишилося осторонь і 

загальноукраїнських процесів, спрямованих на євроінтеграцію та 
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мобільність студентів. Адже наш ВНЗ представлений в  

найавторитетніших студентських об‘єднаннях  країни. 

Одним із важливих завдань, місією Ради студентського 

самоврядування КНУБА є впровадження та функціонування засад 

демократії в усіх сферах життя університету. Така тенденція 

зростання самосвідомості ще раз переконує, що саме сучасні 

студенти є основним резервом на шляху становлення молодої 

незалежної демократичної правової держави та розбудови 

громадянського суспільства в Україні. 

 

 

УДК 324 

Д.П. Коваленко, О.В. Ткаченко, 

студенти 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЛІДЕРІВ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ПЕРЕГОНІВ 2010 

РОКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

Більшість країн сьогодні стоїть перед викликами – проблемами 

глобалізації, економічної, екологічної криз тощо. Перспективи 

вирішення цих проблем значною мірою залежить від політиків. Ці 

проблеми не оминули й Україну. Але перед нею стоять й специфічні 

проблеми модернізації економіки та в цілому суспільного життя. 

Хоча президентські вибори вже минули, аналіз програм 

основних їх учасників – В. Януковича, Ю. Тимошенко, С. Тігіпка, А. 

Яценюка – залишається актуальним, адже він має показати, 

наскільки впливові політики усвідомлюють суспільні проблеми. 

Зміст програм свідчить, що політики усвідомлюють рівень 

проблем. В усіх програмах йшлося про необхідність проведення 

життєво важливих реформ – поліпшення інвестклімату, пенсійну, 

медичну, адміністративно-територіальну тощо, які охоплюють 

загальний комплекс проблем та мають динамізувати суспільство.  

Водночас програми не були наповнені конкретикою. Так, деякі 

кандидати вели мову про впровадження медичного страхування. 

Але не вказувалося, якого страхування (державного/недержавного), 

хто оперуватиме страховими коштами (приватні компанії/МОЗ). 

Звідси незрозуміло, інтереси яких груп захищали кандидати. Те саме 

стосується й інших реформ. Це не дає змогу позиціонувати політиків 
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відносно цих реформ. Відтак позиціонування можливе лише 

переважно особистих амбіцій кандидатів.  

На підтвердження можна навести дії нової влади. В контексті 

боротьби з кризою вона вдається до дій, які аналогічні діям 

попередників та які гостро критикувалися нинішніми владними 

силами під час знаходження в опозиції. 

Відтак, можливі декілька сценаріїв. Консолідація влади 

сприятиме пришвидшенню розробки та реалізації реформ. Водночас 

існують передумови для прогнозу, за яким країна і надалі 

тупцюватиме на місці. Передумовою розробки реформ та механізмів 

їх втілення має стати відмова політсил від «війни на знищення». 

 

 

УДК 303.823.3          

С.С. Коркін, 

студент 

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ В 

СУЧАСНІЙ ЯПОНІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

За останні десятиліття Японія посіла лідируючі позиції на 

світових ринках. Серед причин цього – модель управління, яка 

використовується в цій країні. В науковій літературі та публіцистиці 

цей феномен неодноразово ставав предметом аналізу. Серед його 

складових виокремлюють управління персоналом, управління 

якістю, систему прийняття рішень тощо. 

Японська система управління персоналом базується на 

національних традиціях. Вона орієнтована на людський чинник. При 

цьому японці ніколи не розглядають людину як ізольовану одиницю, 

а орієнтуються на соціальну (виробничу тощо) групу. Важливе місце 

займають концепція „довічного найму‖, просування працівника по 

ієрархічній драбині, традиція підпорядкування старшим тощо. 

Водночас в останні роки базові основи японської системи 

управління піддаються ерозії. Ці процеси знайшли відображення 

насамперед у ЗМІ. Так, їм було приділено низку матеріалів у відомій 

діловій газеті Financial Times. Серед новітніх явищ відзначають: 

поступову відмову від збереження робочого місця навіть при кризі, 
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перехід до найму на частину робочого дня, зростання різниці між 

ставками працівників тощо. Ці тенденції пов‘язані з глобалізацією, 

суперечностями між економічною ефективністю та соціальною 

політикою, перерозподілом сфер впливу між корпораціями. 

Це зменшує цінність японського досвіду для України. Тим паче, 

що сьогодні вона знаходиться на етапі, коли традиційні риси 

японської системи непридатні. Зокрема, точиться жорстка боротьба 

за контроль над власністю, інтенсивно відбувається перерозподіл 

власності, що призводить до зміни менеджерських команд.  

Водночас вивчення японської системи важливе не лише в 

науковому, а й у практичному контексті. З точки зору економічної 

ефективності та консолідації суспільства заслуговує на увагу 

традиційна для Японії система прийняття рішень на підприємстві, 

яка дає працівникам змогу відчувати себе залученими до 

управлінського процесу. 

 

 

УДК 324 

П.М. Ластовець, 

студент  

ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МИСТЕЦТВО МАНІПУЛЮВАННЯ ТА 

ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

Політика у масовому суспільстві, насиченому комунікаційними 

технологіями, дуже відрізняється від минулих часів. У боротьбі за 

владу використовується широкий спектр методів, які впливають на 

здійснення політики правлячої меншості. Політичні технології дають 

змогу здійснювати маніпулювання свідомістю громадян. Особливо 

сприятливий грунт для цього виникає у суспільстві, якому властиві 

часті політичні кризи, як-от в Україні.  

Тема маніпулювання знайшла віддзеркалення у науковій 

літературі. Серед ознак цього явища виокремлюють прагнення 

отримати односторонній зиск в ситуації, коли до реципієнта 

ставляться як до засобу досягнення цілі. Метою суб‘єкта маніпуляції 

є створення «вільного» вибору аудиторії на свою користь, уникнення 

прямого примусу. В основі таких дій лежать психологічні механізми.  

Відомий політолог Ю.А. Левенець ввів в обіг термін 

„маніпулятивна демократія‖. Отже, він актуалізував проблему 
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кореляції сучасних технологій та політичних режимів, зокрема, 

сумісності маніпуляції свідомістю та демократичного режиму. 

Тривалий час до ознак демократії відносили розвиток певних 

інститутів – виборність влади, плюралізм політикуму, розподіл влади 

на законодавчу, виконавчу та судову тощо. Так, демократії без 

виборів, багатопартійності не буває. Але зараз авторитарні та навіть 

тоталітарні режими використовують ці інститути для легітимації, 

водночас піддаючи населення ідеологічній обробці. Класичні 

демократії, зберігаючи традиційні інститути, також вдаються до 

маніпуляції свідомістю, створюючи загрози подальшому 

демократичному розвиткові. Відтак інститути залишаються 

необхідною, але не достатньою умовою демократичного режиму. 

Засобом нівелювання загроз демократії в умовах панування 

політичних технологій виступають свобода інформації, знання, 

громадянська активність населення. За їх відповідної інтенсивності 

та спрямованості збереження демократії цілком можливе, а сам 

термін „маніпулятивна демократія‖ має право на існування. 

 

 

УДК 621.31.24; 504.03 

О.В. Лисак, О.Г. Погосов, 

студенти 

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

Серед причин позитивного ставлення споживачів до ТНУ  – 

низькі експлуатаційні витрати, відносна автономність від 

централізованого теплопостачання. На противагу їм виступають 

значні капітальні вкладення, які в умовах українського ринку енергії є 

визначальними. Відтак застосування ТНУ не завжди доцільне.  

Порівняння позитивних і негативних сторін призводить до 

„парадоксу знання‖. Згідно з результатами експертного опитування 

(проведене авторами), більшість людей, які не знають принципів 

роботи теплових насосів, позитивно ставляться до їх впровадження. 

Ті, хто ознайомлені з цими принципами, виступають за обережне 

використання, вказуючи на недоліки. 
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Ставлення суспільства до енергозбереження визначається не 

лише техніко-економічними аспектами, а й соціальними інтересами. 

Серед груп інтересів – виробники та постачальники традиційних 

енергоресурсів (відчувають загрозу зменшення впливу), 

енергозберігаючого обладнання (їх інтереси протилежні) тощо. 

Позиція влади визначається, крім інтересів цих груп, які 

тиснуть на неї, специфічними інтересами бюрократії. Невпевненість 

чиновників у своїх перспективах змушує їх надавати пріоритет 

короткостроковим проектам. У сфері енергозбереження це піар-

кампанії, впровадження пільг при ввезенні енергозберігаючого 

обладнання. Його ж використання не є пріоритетом, адже дивіденди 

мають довгостроковий характер. Тому реальні асигнування в 

енергозбереження не робляться. Одним з проявів цього є реклама 

утеплення приміщень. Чому дефіцит тепла громадяни мають 

компенсувати за свій кошт?  

Невиконання обіцянок влади призводить до приватних ініціатив 

щодо використання альтернативних джерел енергії. І це є 

поверненням до первісного значення держави як об‘єднання людей 

на основі традицій та компромісу. Отже, підтверджується теза про 

те, що приватна ініціатива веде до зростання суспільного блага. 

 

 

УДК 324 

Д.В. Некрашевіч, 

студент 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 

Становлення системи виборів до Верховної Ради України в 

період державної незалежності пройшло три етапи.  

Перший тривав у 1990-1998 рр. В цей час функціонувала 

мажоритарна система абсолютної більшості. Вона корелювала з 

станом політичного розвитку суспільства, коли політичні структури, 

які діяли в попередні часи, розпалися, нові лише починали 

складатися, а партійна система мала атомізований характер. 

Мажоритарна система сприяла входженню до політики соціальних 

груп, які до того не брали участі у політичній діяльності.  
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Другий етап тривав у 1998-2002 рр. (виборчий закон було 

ухвалено у 1997 р.). Було запроваджено змішану систему, коли 50% 

народних депутатів обиралися за списками партій та блоків, 50% – 

за мажоритарною системою відносної більшості. Ця система 

сприяла еволюції партійної системи від атомізованої до системи 

поляризованого плюралізму. 

З 2002 р. в Україні діє пропорційна система виборів. Вона 

сприяла структуризації електорального простору та партійно-

політичного складу парламенту. Водночас вона має низку серйозних 

недоліків. Зокрема, „закриті‖ списки сприяють перетворенню партій 

та їх блоків на інструменти впливу партійних лідерів. Це гальмує 

зростання професіоналізму депутатського корпусу, а головне – 

призводить до викривлення представницької функції парламенту, 

розриває взаємозв‘язок кандидатів в депутати та виборців та 

ставить громадян у становище «виборів без вибору». 

Відтак нині виборча система стоїть перед проблемою нового 

реформування. Метою має стати відновлення представницької 

функції парламенту, зближення партій та суспільства. Серед 

вірогідних змін, які обговорюються, впровадження виборів за 

відкритими списками, регіональними списками тощо. 

 

 

УДК 719:72 

А.В. Оксюковська, 

студентка  

ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ЛІТОПИС 

Сотні стародавніх міст України свідчать про значні здобутки 

містобудування і високого розвитку культури української спільноти. 

Це перш за все Київ – «мати міст руських», Галич – столиця 

королівства, Чигирин, Батурин, Глухів – три гетьманські столиці, 

Луцьк, Володимир-Волинський, Львів, Чернігів, Острог, Кам‘янец-

Подільський, Новгород-Сіверський, Конотоп, Хортиця, Одеса та інші. 

Проблема збереження пам‘яток архітектури та історії (ПАІ) 

включає вирішення питань ресурсного забезпечення, стимулювання 

громадянської ініціативи тощо. Важливим є також використання 
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досвіду інших країн. Наводимо перелік заходів, які застосовуються в 

країнах, де збереження ПАІ є важливою складовою державної 

політики та політики громадянського суспільства: 

- створено законодавчу базу збереження ПАІ, що виконується 

на всіх рівнях, зокрема, щодо відповідальності за порушення; 

- стимулюється відповідальність держслужбовців, місцевого 

самоврядування та громадян у сфері збереження пам‘яток; 

- забезпечується бюджетне фінансування, залучення 

приватних інвестицій, благодійних фондів тощо; 

- здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з 

питань збереження ПАІ; 

- здійснюється вплив на формування громадської думки, 

висвітлення у ЗМІ проблем збереження ПАІ, діяльності подвижників; 

- проводяться наукові дослідження проблем адаптації пам‘яток 

у сучасне соціальне середовище; 

-  стимулюється розвиток туризму з метою ознайомлення 

громадян з розмаїттям культур народів і країн світу; 

-   здійснюється участь держави у міжнародних організаціях з 

питань пам‘яток і визначних місць (ICOMOS, ЮНЕСКО, ООН та ін.). 

Сьогодні в Україні поширюється рух за збереження ансамблів 

історичної спадщини, містобудівних систем. Водночас часто ПАІ 

приносяться в жертву короткостроковим інтересам, зокрема щодо 

забудови міст. Подальше вирішення проблеми прямо залежить від 

позиції держави, яка має бути чітко сформульована. 

 

 

УДК 327 

О.А. Сирбу 

студент 

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ СТАТУС ТА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ВЕКТОРИ 

СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ПОШУКИ ШЛЯХІВ  

Зовнішньополітична діяльність України значною мірою 

визначається її геополітичним статусом. До його ознак слід віднести 

„серединне‖ положення України – між Росією та Заходом, 

мусульманським та християнським світами тощо. Це зумовило не 

лише невизначеність України протягом багатьох століть зі своєю 
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зовнішньополітичною орієнтацією, а й соціокультурний розкол 

України, який ще більше посилює цю невизначеність.  

Водночас це зумовлює зацікавленість України у збереженні 

миру та співробітництві між геополітичними суб‘єктами. У ст. 18 

Конституції зазначено: ―Зовнішньополітична діяльність України 

спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки 

шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з 

членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними 

принципами і нормами міжнародного права‖. У 1993 р. в ухвалених 

парламентом „Основних напрямках зовнішньої політики України‖ 

були визначені три такі основні напрями: двостороннi мiждержавні 

вiдносини; європейська iнтеграцiя; багатостороння дипломатiя. 

Проте у 2000-х роках в процесі реалізації зазначених положень 

Україна зіткнулась з низкою проблем. Поступова консолідація 

суспільства, яка стала наслідком змін у структурі власності та 

відновлення економічного зростання, знову актуалізувала 

розбіжності між зовнішньополітичними орієнтирами (Схід-Захід, 

Росія-НАТО тощо). Об‘єктивна неспроможність еліт обрати чітко 

визначену позицію призводить до того, що Україна, замість того, 

щоб стати активним суб‘єктом міжнародної політики, який формує 

геополітичний простір навколо себе, залишається здебільшого 

пасивним об‘єктом масштабних процесів. 

Серед основних чинників, які можуть змінити геополітичну 

ситуацію навколо України та її зовнішньополітичні орієнтири –

енегетична експансія Росії на світові ринки, експансія російського 

капіталу в Україну, можливі радикальні зміни в світовому 

фінансовому устрої тощо.  

 

 

УДК 323.39  

О.Ю. Чепурда, 

студент  

ЧОМУ ПОЛІТИЧНИМ ЛІДЕРАМ УКРАЇНИ СЛІД ПОВЧИТИСЯ У 

БУДІВНИЧИХ? 

Сучасне суспільство є складною системою, основними 

елементами якої є соціальні групи. Вони виділяються на основі, 

зокрема, суспільного поділу праці та пов‘язані безліччю зв‘язків. 
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Специфіка їх діяльності впливає на особливості менталітету, 

індивідуальні якості.  

Серед цих груп можна виокремити, серед іншого, професійних 

політиків та представників будівельної галузі. У них є багато 

спільного, але водночас є й розбіжності. Так, діяльність 

будівельників відзначається підвищеною логічною стрункістю, 

науковою обґрунтованістю рішень, поєднанням творчого підходу з 

алгоритмічною послідовністю інтелектуального процесу. Результати 

діяльності мають наочний характер, причому у короткостроковій 

перспективі. Це формує загострене почуття відповідальності за 

результати праці. Крім того, у процесі будівництва важливе місце 

посідає взаємодія різних будівельних спеціальностей, що сприяє 

корпоративій солідарності. 

Процес державного управління, ухвалення політичних рішень 

також має закономірності. Отже, йому теж можуть бути властиві 

наукова обґрунтованість рішень, аналітичний прорахунок сценаріїв. 

Водночас, враховуючи широку палітру соціальних інтересів, в 

процесі політичної діяльності особисті емоції, дух натовпу, амбіції 

часто беруть гору над логікою та послідовністю. Навіть в межах 

однієї політичної команди наявна суперечність інтересів, амбіцій. 

Відтак, на думку автора, сучасні політичні лідери могли б 

запозичити у будівельників такі особливості праці останніх, як 

почуття відповідальності, логічну стрункість і обґрунтованість 

рішень, почуття корпоративної солідарності, командний стиль 

роботи, структуроване управління виробничими процесами. 

Передумовами для оволодіння цими якостями є консолідація 

суспільства, зокрема, на основі ринкових механізмів, розвитку 

системи освіти. Це сприятиме формуванню спільних цінностей 

різних соціальних груп суспільства. 

 

 

УДК 321 

Я.А. Яблонський, 

студент 

ДЕКЛАРАЦIЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ: ДО 20-ї РIЧНИЦI 

ПРОГОЛОШЕННЯ 
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16 липня 1990 р. Верховна Рада України ухвалила Декларацію 

про державний суверенітет. Попри ідеологічні розбіжності, 

комуністична більшість та опозиція були єдині у необхідності цього 

рішення – із 385 за Декларацію проголосували 355 депутатів.  

Декларацією було проголошено самовизначення нації, принцип 

народовладдя, поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову, 

територіальна цілісність, економічна самостійність, право народу на 

володіння, користування та розпорядження національним 

багатством, рівність і захист усіх форм власності, гарантії екологічної 

безпеки і культурного розвитку. Були задекларовані право на власні 

Збройні сили, намір України стати нейтральною державою, що не 

бере участі у військових блоках. Визнавши пріоритет норм 

міжнародного права, Декларація заклала основу для виходу України 

на міжнародну арену. 

Водночас реалізовані ці положення були не відразу. 24 серпня 

1991 р. Верховна Рада проголосила незалежність України. Тоді ж 

було ухвалено постанову про створення Міноборони. Поштовхом до 

цього стала спроба державного заколоту. Таким чином, проблема 

реалізації положень Декларації полягає у збігу чинників, 

сприятливих для цього, та створенні механізмів реалізації.  

Аналізуючи управлінський процес в Україні та стан розвитку 

незалежності, слід сказати, що більшість положень Декларації були 

втілені у нормативних актах, але процес їх реалізації часто не 

співпадає з суспільними настроями. Це стосується права народу на 

розпорядження національним багатством тощо. Водночас не 

відбулось радикальних відступів від принципів Декларації. Проте з 

часу її ухвалення виникли нові альтернативи розвитку, аж до за 

грози розвалу держави, що зумовлене станом політичного процесу. 

Відтак подальша реалізація принципів Декларації про 

державний суверенітет України пов‘язана з формуванням суб‘єкта 

політичних дій, який ідеологічно стоїть на цих принципах та 

спроможний створити механізми для їх реалізації.  
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Підсекція при кафедрі філософії 

УДК 132.3                                                                                         

А.В.  Безнощенко, 

студент  

ІНДИВІДУАЛЬНА СВОБОДА ЯК ПЕРЕДУМОВА САМОВИЗНА-

ЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  

Людина є унікальним творцем природи, суспільства і самої 

себе. Людина, як відзначав давньогрецький драматург Еврипід, є 

найдивніше з дивних див. Завдяки своїй душевно-тілесній організації 

лише людина є особистістю, здатною до цілеспрямованих, 

планомірних дій, творчих досягнень. 

Особистість — соціально зумовлена система психічних якостей 

індивіда, що визначається залученістю людини  до конкретних 

суспільних,  культурних, історичних   відносин. Особистістю можна 

назвати людину, яка досягла такого рівня соціального розвитку і 

самосвідомості, який дозволяє їй знаходити і обирати серед 

цінностей культури особистісні смисли, самостійно виконувати 

відповідну перетворювальну діяльність, свідомо і відповідально 

здійснювати саморегуляцію діяльності й поведінки. Формування 

особистості — процес соціального розвитку людини, становлення її 

як суб‘єкта діяльності, члена суспільства, громадянина. 

Свобода – це сутнісна властивість людини, це самовизначення 

духу, свобода волі, здібність діяти у згоді з самим собою і не 

визначатися зовнішніми обставинами. Свобода особистості – це і 

питання про свободу волі, і про вибір, і про взаємозв‘язок різних 

компонентів структури особистості: вольового, раціонального, 

ціннісного.  

В структуру свободи особистості входить як необхідний 

компонент внутрішня свобода людини. Завдяки внутрішній свободі 

людина має свої власні принципи, погляди, переконання, цінності і 

здобуває духовну незалежність. У розумінні суті внутрішньої 

свободи важливим є аспект самовизначення людини навіть 
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наперекір зовнішнім обставинам життя. Саме здатність людини 

здійснювати свідомий вибір власної життєдіяльності з-поміж 

багатьох можливостей складає сенс самої свободи. Справедливість 

цього висновку засвідчують як класичні історико-філософські 

концепції свободи, так і новітні філософські дослідження, серед яких 

особливе місце займає філософія проблеми людського вибору  

Ю.Габермаса.  

Звичайно, особа живе і діє в суспільстві, більш того, за своєю 

природою і способом життя вона - істота суспільна, і в такому 

значенні - частина єдиного соціального, що впливає, визначає 

людину, найчастіше нав'язуючи їй певні зразки, стандарти життя і 

діяльності. Однак, знаходячись в межах єдиного, особа, крім 

соціальної якості, наділена ще дієвим, творчим, індивідуальним 

початком. Особистість лише тоді може залишатися особистістю, 

коли не пасивно підкоряється вже готовим і правлячим в кон-

кретному суспільстві принципам, вимогам і нормам, а активно само-

визначається, виробляючи власні особистісні моральні норми, що 

виражають ціннісний світ індивідуальності. Характеризуючи людину 

як особистість, що усвідомлює свою відповідальність за власну 

життєдіяльність, класики світової філософії визначили вибір, що 

об'єктивується у конкретних рішеннях і вчинках, як міру особистісної 

свободи, її найважливіший критеріальний показник.  

 Фундаментальні зміни, що відбуваються в сучасному 

українському суспільстві, охоплюють всі сфери соціального життя. 

Основними характеристиками взаємовідносин "індивід – 

суспільство" у таких умовах виступають невизначеність, 

нестабільність, посилення значущості випадковості у бутті людини. 

Як наслідок, відбувається масова зневіра українців щодо перспектив 

розвитку суспільства та можливості реалізації у таких 

соціокультурних умовах власних життєвих програм. Зростає 

соціальна апатія, атрибутивністю якої є відмова маргінальної 

особистості від саморозвитку та самореалізації через вживання 

алкоголю та наркотичних засобів. За таких умов осмислення 

феномену людської свободи та механізмів самореалізації 

особистості набуває особливої значущості. 
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УДК  165.2                                                      

Н.С. Будішевська, 

студентка 

СЕНС ЖИТТЯ: МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ В ЙОГО ТРАКТУВАННІ 

Життя людини унікальне за своїм змістом, наповнене різними, 

щодо сили і полярності, подіями і почуттями. В ньому, поряд з 

драматичними, присутні яскраві позитивні моменти, які вміщують в 

собі чимало стимулів для творчої діяльності, саморозвитку, 

зміцнення і розширення самосвідомості особистості. Унікальність 

людського існування полягає в тому, що людина не просто живе, і 

здатна не лише зайняти оцінювальну позицію, але також спроможна 

розпоряджатися ним. Людина на певному етапі своєї індивідуальної 

життєвої історії повинна зробити конкретний вибір на користь тієї чи 

іншої системи свого існування і життєдіяльності. 

В сучасну епоху проблема сенсу життя набуває особливої 

гостроти. В умовах, коли відбувається глобальна переоцінка усіх 

цінностей та ломка традицій, дедалі більш виразніше виявляється 

хиткість людського буття, відсутність життєвого сенсу народжує у 

людини стан  розгубленості і призводить до важких наслідків, аж до 

психічного розладу та самогубства. Людину дедалі більш поглинає 

потік масової культури, масового споживання, масових стандартів. І 

щоб не захлинутися у ньому, не втратити свого ,,я‖, людина 

потребує вироблення певної життєвої позиції, яка б грунтувалася на 

особистісних уявленнях про сенс життя. 

Центральною ідеєю, що спрямовує всі пошуки сенсу життя в 

історії філософії - це розуміння того, що задоволення лише 

матеріальних потреб не може надати осмислення людського буття. 

Ще Сократ зазначав, що людина живе не для того, щоб їсти, пити, 

одягатися, а навпаки - вона їсть, п'є для того, щоб жити. У 

внутрішньому світі людини філософи шукали джерела осмисленості 

життя, вважаючи справжнім призначенням людини - творити добро 

заради добра. Ця ж ідея виявляється практично в усіх гуманістично 

спрямованих філософів. Навіть у межах тієї традиції, фундаторами 

якої виступили Демокріт та Епікур, і де справжній сенс життя 

вбачався у прагненні до задоволення, робились принципові 

уточнення, що задоволення повинно стати розумним, переважно 
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духовним. У християнській традиції, яка знайшла розвиток у Григорія 

Сковороди, Людвіга Фейербаха, Еріха Фромма та ін., сенс життя 

вбачався у любові, сердечному почутті, яке має універсальний 

характер, у любовному ставленні до світу. Ще один принцип 

вирішення питання про сенс життя, який утвердився в епоху 

Просвітництва і аж до XX століття став визначальним, - це ідея 

реалізації сенсу життя шляхом служіння загальному благу, внесення 

особистого внеску в історію, культуру, прогрес суспільства. Але цю 

ідею не слід розуміти як заклик розчинити себе у загальному благові. 

Вище благо не може бути нічим іншим ніж самим життям, але не 

життям як безглуздим процесом та одвічним прагненням до чогось 

іншого, а життям як самоусвідомленої та самопереживаємої повноти 

задоволення в собі.  І справді трагічно, коли жодної відповіді на 

запитання про смисл буття – це, за словами видатного сучасного 

психолога В. Франкла, «найбільш людське з усіх запитань» – людина 

відшукати не може. За даними, на які посилається дослідник, 85 % 

опитаних американських студентів, що вчинили невдалі спроби 

самогубства, вказували на те, що не вбачають у своєму житті 

жодного смислу. Такою є людська ціна властивого сучасній 

цивілізації феномена «смисловтрати». Здавалося б, можна 

заперечити, що нам до стандартів американської і 

західноєвропейської цивілізації далеко, а тому, мовляв, і проблеми в 

нас інші – не до «голоду ситих». Досвід показує, що найжорстокіші 

випробування людина гідно сприймає і краще витримує, коли в неї є 

свідомість життєвої мети, відчуття осмисленості власного існування і 

вчинків.  

Реалізація сенсу життя є для людини необхідністю у зв‘язку з 

обмеженістю, скінченністю, незворотністю буття у світі, 

неможливістю відкласти що-небудь на потім, неповторністю 

можливостей у кожній конкретній ситуації. Неминучість смерті не 

позбавляє життя сенсу. Ми повинні не пропускати жодної з 

можливостей, сума яких у результаті робить наше життя наповненим 

сенсом. 
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УДК 162 

І.О. Москалюк, 

студент 

ЕВРИСТИЧНА ЦІННІСТЬ ФІЛОСОФІЇ Ф. БЕКОНА  

Френсіс Бекон англійський філософ, — один із перших 

мислителів Нового часу. Знання - це сила, надзвичайно велика сила, 

не дарма кажуть: «Володієш інформацією – володієш світом». Уже 

тоді Френсіс Бекон розумів, що наукове знання не просто потрібне, а 

воно необхідне у нашому житті. 

Створення нової науки, вважав Бекон, можливе тільки після 

усвідомлення причин, що ведуть до помилок.  А саме: Ідоли печери 

— це особисті вади конкретної людини. Ідоли роду є обумовленими 

загальною для усіх людей природою — створювати судження за 

аналогією з власними здібностями. Ідоли площі — перешкоди, що 

виникають внаслідок спілкування між людьми за допомогою слів. У 

багатьох випадках значення слів були встановлені, не виходячи із 

сутності речей, а на основі випадкового враження від зустрічі з 

предметом. Ідоли театру — викривлена дія філософських течій. 

Загальне завдання всіх наук - збільшення влади людини над 

природою. "Істинні цілі науки,- пише Бекон,- щоб не займалися нею 

ні задля свого духу, ні задля вчених дискусій, ні задля приниження 

інших, ні задля користі та слави, ні задля влади, а задля того, щоб 

мати від неї користь та успіх самого життя суспільства".  

«Знання – це сила», як говорив Ф.Бекон, але знання сьогодні - 

це виробнича сила. Бекону вдалося точно визначити не стільки мету 

Знання, скільки його роль в майбутньому світі технологій. Я думаю, 

що людина прагнучи до пізнання, до розуміння природи, до 

створення чогось нового знаходитиме все більше і більше шляхів до 

розвитку науки, як писав Ф.Бекон: «Розумна людина створює собі 

більше можливостей, чим знаходить». 



24 

 

 
УДК 162 

К.В. Євстіфєєв , 

студент  

ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ ЯК ПІДҐРУНТЯ 

БУДДИСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ТІ ЇЇ РОЛЬ У СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ  

Актуальність цього питання полягає в тому, що значна частина 

населення Землі, близько 300 млн., сповідує буддизм і число його 

прихильників дедалі зростає. У філософії Стародавньої Індії та у 

буддиській філософії простежуються певні спільні риси, схожі 

погляди та ідеї. Так історично склалось, що філософське мислення в 

Індії зародилось значно раніше, ніж утворився буддизм. І буддизм 

виступає логічним продовженням та певним переосмисленням 

індійської філософії та релігії. 

 У Ведах (стародавніх пам‘ятках індійської літератури) 

міститься декілька версій розуміння світу, однією з яких є версія 

виникнення світу внаслідок жертвоприношення (ідея, згідно якої 

народження та смерть невід‘ємні одне від одного). Згодом ця версія 

набула переосмислення та трансформації і лягла в основу 

буддизму, як релігії, так і філософії.  

На сьогоднішній день, буддизм є азійською релігією. Але 

міграція набула нечуваних масштабів і буддизм, у такій ситуації, 

почав знаходити все більше прихильників, витискаючи національні 

релігії. На мою думку, людей у буддизмі приваблює невизнання їм 

насильства та піднесення гуманізму на перше місце. Також його 

вчення морального та психологічного самовдосконалення.  

Перевага буддизму над більшістю інших релігій також 

заключається у тому, що він налічує багатотисячну історію, але 

особливою складовою буддизму є, на наш погляд, "Панча-шила"– 

моральні заборони, які певною мірою врегульовують 

взаємовідносини між людьми:не вбивати жодної живої істоти; не 

говорити неправди; не брати чужої власності; не торкатися чужої 

дружини; не вживати спиртних напоїв. 

 Якби сучасне суспільство дотримувалось цих перевірених 

тисячоліттями моральних норм, воно не мало б таких ганебних 

явищ, як алкоголізм, наркоманія, Віл-снід, тощо. 
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УДК 84.062 

Є.С. Балобан 

студент  

ЧИ МОЖНА ЗРОБИТИ ЛЮДИНУ ІНТЕЛЕГЕНТНОЮ ПОЗА ЇЇ 

БАЖАННЯМ?  

Інтелігентність – це рівень інтелектуальності людини, що 

виявляється у її поведінці. Це одна з невід‘ємних складових умов 

духовності людини, її повноцінного життя. Завдяки свідомому 

використанню у своїй поведінці інтелігентності людина виступає не 

лише як об‘єкт суспільного впливу, а і як його творець, тобто 

самодіяльна людина, якій притаманні свідомість і переконання. 

Почуття совісті, обов‘язку, відповідальності, чесності й гідності – 

яскраве відображення інтелігентності. Інтелігентність проявляється 

не лише у високій освіченості, а перш за все в здатності зрозуміти 

ближнього, терпимо ставитись до людей. Вона є мірою культури і 

вихованості. 

Інтелігентна людина мислить системно,не відокремлюючи 

прав і обов‘язків, не розриваючи свободи і відповідальності, честі і 

совісті. Інтелігентність-це вироблений творчою особистістю сплав 

унікальних, надзвичайно важливих для суспільства якостей бути. 

Це влада розуму над емоціями, вміння коректно відстояти свою 

точку зору. 

Intelligentis  (від лат. – розумний).  А чи дає нам право вважати 

себе інтелігентом наявність диплома про вищу освіту? Є багато 

прикладів ,коли дипломована людина  поводить себе невиховано. 

Освіченість – це,як відомо не інтелігентність. Ці два поняття  

можуть існувати окремо один від одного. Інтелігентність – стан 

душі, а цьому ні в якому університеті не навчишся. Інтелігент – 

людина, яка знаходить душевне задоволення в тому, що її 

діяльність має непересічну цінність  для інших. Він прагне до 

максимальної самовіддачі,що проносить йому повагу,живить 

почуття власної гідності. Справжній інтелігент ніколи не буде грубий 

і байдужий,заздрісний і зловтішний. Йому це генетично чуже. 

Інтелігентна людина  залишається такою, якою вона є, за будь – 

яких обставин. 
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УДК 81‘276                      

В.В. Філіпенко, 

студентка 

СУЧАСНА МОЛОДІЖНА РОЗМОВНА МОВА – СЛЕНГ. ПЕРЕВАГИ 

ТА НЕДОЛІКИ. 

Сучасна  молодь (вік від 15 до 25 років) має широкий спектр 

поглядів, інтересів, цілей. І, як наслідок цього, в сучасному 

суспільстві можна спостерігати існування величезної кількості будь-

якого роду течій, напрямків, поглядів щодо релігійних, музичних так і 

соціальних підвалин (прикладом є «нові українці» та «мажори»).  

Сленг – жаргонні слова або вирази в англійській усній мові, 

характерні для людей певних професій або соціальних прошарків. 

Термін ―арго‖ прийшов із французької мови (argot – жаргон) – мова 

якоїсь вузької соціальної чи професійної групи, не зовсім зрозуміла 

для сторонніх.  

З одного боку, це явище негативне, оскільки ―засмічує‖ 

літературну мову. Мова стає грубою та не зовсім зрозумілою, проте 

для спрощеного спілкування серед молоді все частіше 

використовується комп‘ютерний сленг. Наведемо деякі приклади з 

цього сленгу із коротким тлумаченням: вінт – жорсткий диск; вінда – 

операційна система Windows; ікспішка – Windows ХР; геймер – 

гравець; клава – клавіатура; мама – материнська плата; монік – 

монітор; постінг – стаття, надіслана в мережу; юзер – користувач; 

айболіт – антивірусна програма; цезар – процесор Селерон та ін.. 

Розрізняють загальний і спеціальний сленг. 

Молодіжний сленг відноситься до спеціального сленгу. 

Студентський сленг є одним з шарів лексики молодіжного сленгу та 

формується навколо ядра корпоративних жаргонів. Значну частину 

лексичного складу студентського сленгу складають також професійні 

жаргонізми. 

Переваги використання сленгу:  

 професійний сленг спрощує спілкування фахівців;  

 надає емоційного забарвлення у мовленні;  

 поле для розвитку мови, що не стримується нормами;  
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 скорочується усне мовлення (письмове – в інтернеті);  

 сленг – джерело появи іншомовних термінів у мові;  

Недоліки використання сленгу:  

 сленг зрозумілий тільки групі, яка є його носієм;  

 слів сленгу немає у словниках;  

 негативно впливає на розвиток культури мовлення. 

Сленгове слово народжується як результат емоційного 

ставлення того, хто говорить, до предмету розмови, його прагнення 

виділитися на тлі співрозмовників та відокремитися від буденного. 

Сленг змінюється в часі і просторі водночас зі змінами в суспільстві. 

Джерелом для поповнення сленгу може стати все, що є прийнятним 

для певного кола людей, сфер їхніх інтересів, спілкування та родів 

діяльності. 

 

 

УДК 84.062 

Д.I. Чорноморденко, 

студент  

 Київського національного університету ім. Т. Шевченка 

ЕТИКА ЯК СУТІСНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ  

Сучасна екологічна криза є наслідком надзвичайно стрімкого, 

раніше не баченого розвитку науки і техніки у ХХ-ХХІ сторіччі, що 

надав людині ще більше можливостей до оволодіння природою та 

перетворення її в залежності від своїх нескінченно великих потреб 

та бажань. Проте оволодіння такого роду науковим потенціалом 

призвело як до позитивних зрушень, так і ,відповідно, до негативних 

впливів, які ми можемо спостерігати у всіх сферах суспільного життя. 

Людство нині, знаходиться ніби у шоковому стані, в тому 

розумінні, що раніше воно дивувалося і з подивом спостерігало за 

наслідками та продуктами власного розуму, які надавали можливості 

зменшити зусилля для досягнення поставлених перед собою цілей. 

Тепер же, воно знову в  шоковому стані, проте, вже від того, як їй 

бути в ситуації нагляду, контролю та обслуговування усього того, що 

було нею створено.  

Наука стала засобом  не лише підкорення людиною 

природного світу, але і до протистояння світу людини та світу 
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природи. Виникає потреба у переосмисленні засад класичної науки, 

в якій людина була об‘єктом пізнання, а всі інші предмети Всесвіту 

стали об‘єктами її маніпуляцій. 

Утвердження в сучасній науці еволюційного характеру 

Всесвіту, нелінійної картини світу, стало підгрунтям для 

усвідомлення єдності всіх суб‘єктів Всесвіту і тим самим сприяло 

утвердженню нових цінностей, нового відношення до природного 

світу. 

Екологія як наука в процесі еволюції розширила своє 

дослідницьке поле від відношення «організм - середовище» до 

взаємовідносин «людина - природа», тобто пройшла шлях розвитку 

від суто біологічної науки до гуманітарної. Оскільки складність 

екологічної проблематики вимагає для розв‘язання існуючих завдань 

залучення не лише дисциплін природничого циклу, а й 

соціогуманітарного. Слід зазначити, що в сучасній науці інтегративні 

тенденції власне і зумовлені проблемами, що також мають 

міжгалузевий та міждисциплінарний характер. 

Нині екологія досліджує питання місця людини в екосистемі 

біосфери, а також моральнісного ставлення людини до природи. 

Отже, проблемне поле сучасної екології стає близьким до предмета 

філософії, зокрема її практичної складової – етики. Внаслідок цих 

процесів і формується  екологічна етика – філософська дисципліна, 

яка з позицій етики як гуманітарної системи знання  охоплює всю 

наукову проблематику, що і потрапляє  в предметне поле екології як 

природничої науки. 

Серед філософів, що першими поставили питання про 

розширення етичних меж традиційної етики і включення природи до 

моральної відповідальності людини були О.Леопольд та А.Швейцер. 

О.Леопольд вводить термін «етика Землі». Він, обстоює думку, що 

людство творить насильство над землею, оскільки вважає землю 

своєю власністю, тому О.Леопольд закликає сприймати землю як 

частину загального світу, до якої необхідно ставитися з повагою та 

турботою. А. Швейцер, же у своїй концепції „благоговіння перед 

життям‖ постулював етичні принципи, що є визначальними для 

формування принципів екологічної етики, а саме: принцип 

відповідальності; принцип індивідуальної етичної дії; принцип 

гуманізму; принцип самостійності мислення; принцип творчого 
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мислення; принцип критичності; принцип  відмови від влади і 

насилля. 

Отже, екологічна етика, як новий тип раціональності, виникла 

як відповідь на сучасні глобальні виклики, спровоковані екологічними 

негараздами. Перед людством постала проблема організації свого 

буття так, щоб уникнути екологічної катастрофи. Це передбачає 

зміни в морально-етичній сфері, зокрема, визначення пріоритету 

цінностей відповідальності за подальшу долю біосфери і людства та 

поміркованості, пов‘язаної зі стримуванням експансії людини на 

завоювання природи. Екологічна етика є універсальною етикою 

людської діяльності у взаємовідношенні людини та природи і 

виступає закономірним етапом  нового типу раціональності. 

 

 

УДК : 159                                                                                   

  А.В. Ковтун, 

студент  

УСПІШНІСТЬ В ЖИТТІ, ВІД ЧОГО ВОНА ЗАЛЕЖИТЬ 

Якщо ви відкриєте тлумачний словник Володимира Даля, то 

прочитаєте, що успіх – удача у справі, в роботі, досягнення 

бажаного. Що ж, ніби все просто ... Тільки ось як домогтися всього 

цього? 

Успішність – це внутрішній стан особи, до якого людина 

приходить поступово, за допомогою регулярної концентрації своїх 

ключових бажань,  активних зусиль (дій) по їх втіленню з метою 

досягнення рівноваги і гармонії. 

Існує ряд теорій щодо того, як досягти успішності: одна з 

формул успіху говорить, що потрібно написати на аркуші паперу 

список того, чого ти хочеш, про що мрієш... І сховати… А через 

декілька років заплановане здійсниться. 

Позитивне мислення — це також вірний шлях до успішності. 

Сенс полягає в тому, що потрібно звести до мінімуму негативні 

думки та постійно тримати в голові тільки хороші, позитивні. Адже 

думка втілюється в життя , а якщо до думки приєднується ще й 

емоція – то це робить людину могутнім магнітом тяжіння. 

Вище згадані теорії говорять про те, що для успішності 

потрібно діяти, планувати і йти до мети, тобто, як говорить народна 
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приказка: «Кожен сам коваль свого щастя».У якійсь мірі це, 

безперечно, вірно, але є ще й така: «Кому як піч пече».Людина може 

наполегливо працювати, але так і не стати успішною. Чому? Це – 

риторичне питання. 

Вся справа в тому, що успіх не звалюється на голову сам по 

собі. Його можна приманити чим завгодно - візуалізацією, 

позитивним мисленням, щоденними молитвами або хвалебними 

піснями ... Можна намагатися впливати на свою долю з допомогою 

гіпнозу або нейролінгвістичного програмування ... Але все це буде 

безглуздим, якщо ви не будете робити самого головного - якщо ви 

не будете ПРАГНУТИ до своєї МРІЇ!  Тож чи кожна людина 

запрограмована на щастя Богом чи зірками, а , може, у  всьому винні 

тільки ми самі? 

Притча про щастя 

«Бог зліпив людину з глини й залишився у нього 

невикористаний шматочок.  

— Що ще зліпити тобі? — запитав Бог у людини.  

— Зліпи мені щастя, — попросила людина.  

Нічого не відповів Бог і лише поклав людині в долоню 

шматочок глини, що залишився». Ось так кожний з нас ліпить своє 

щастя, свою успішність. 

Отже, чи можна навчити людину бути успішним? Безумовно, 

так. Треба тільки розкрити йому один секрет , який відрізняє 

успішної людини від всіх інших. Успішний прагне до втілення в життя 

своєї мрії і вибудовує своє життя так, щоб не заважати самому собі 

йти до заповітної мети (або в більш зручному для підприємливих 

людей варіанті - ставить перед собою великі цілі і домагається їх 

своєю працею), тоді як решта - чекають , що все відбудеться само 

собою. 
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УДК 2(075)8           

 В.В. Голубенко, 

студент  

МАЙБУТНЄ РЕЛІГІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Спочатку слід згадати про проблеми сучасного світу. 

Насамперед, це заглиблення в побутові неважливі проблеми, люди 

забувають про глобальне. Вони втрачають сенс життя, перестають 

його навіть шукати. Спостерігається стрімкий моральний занепад 

населення. Мотивація вчинків також мало людяна (наприклад, люди 

працюють не заради результату, а заради грошей). Я вважаю що 

вирішення сучасних проблем, які переживає людство, можливе за 

допомогою усвідомлення глибинної суті саме релігійності. Можна 

звичайно заперечити, що існує багато шляхів вирішення цих 

проблем, і не обов‘язково за допомогою релігії, але в даному 

випадку я згоден зі словами Андре Мальро: «21 століття буде 

релігійним, інакше його не буде зовсім». 

Перш за все слід згадати, що релігія – це не тільки церква. 

Релігія – це віра, а церква – це всього лише механізм впливу на 

людські маси.  Сучасна людина не розділяє ці поняття. Також слід 

згадати про основну функцію саме релігії – це об‘єднання людей. 

Наразі ж ми спостерігаємо протилежну ситуацію: створюються 

безліч різних релігійних конфесій, які не об‘єднують, а роз‘єднують 

людей, мало того – вони ще й ворогують між собою. Більш того – в 

наш час відбувається стрімкий розвиток науки, а наукова та 

релігійна точки зору також ворогують між собою. З іншого боку, деякі 

люди стають на шлях власного духовного пошуку, намагаючись 

створити особливий світогляд, який поєднував би божественне та 

матеріальне, релігійне та наукове.  

Люди шукають сенс життя, а саме релігія і є одним з варіантів 

цього пошуку.  

Отже, постає задача – повернення людству сенсу життя, 

духовності й моральності, за допомогою саме релігії. Потрібно 

об‘єднання людства, тому потрібно створити один єдиний світогляд, 

який буде об‘єднувати не тільки всі релігії, а й науковий світогляд, 

для об‘єднання саме всього людства.  
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Отже, можна сказати, що шлях вирішення багатьох проблем 

сучасності - це об‘єднання людства за допомогою створення єдиного 

світогляду, який буде поєднувати в собі багато різноманітних ідей, 

який зможе прийняти будь-яка людина не залежно від менталітету і 

в якому буде пропагуватися духовність і моральність, що є основою 

життя людини. 

 

 

УДК 84.062 

Є.І. Плиска, 

студент 

ФІЛОСОФІЯ КОНФУЦІЯ, ЇЇ ЕТИКО- ГУМАНІСТИЧА СПРЯМОВА-

НІСТЬ ТА СУЧАСНІСТЬ 

Однією з провідних ідейних філософських течій в 

Стародавньому Китаї було конфуціанство. Як визначена теорія 

організації суспільства, конфуціанство було зосереджене на 

питаннях етики, соціальних норм та регулювання управлінням, було 

одночасно і релігією, і філософією. Засновником китайської 

державної релігії був Конфуцій, видатний філософ, історик та 

політичний діяч. 

Конфуцій є автором філософії моралі. На питання, "Що є 

"жень" (людяність)? Конфуцій відповідав: "Не роби людині того, чого 

не бажаєш собі. І тоді зникне ненависть у державі, зникне ненависть 

у сім'ї"[1,ст.41]. Людяність він вважав золотим правилом 

моральності. Всю свою увагу Конфуцій зосередив на питаннях 

етики, в основі якої покладені принципи: 1) людяність (жень); 2) 

справедливість і обов'язок (і); 3) ритуальність (лі); 4) знання (чжи); 5) 

довіра (сінь). Основний зміст його вчення складають п'ять простих і 

великих чеснот — мудрість, гуманність, вірність, шанування старших і 

мужність. За визначальний принцип Конфуцій брав не походження, не 

владу, не багатство, а саме моральність. Центральним принципом 

моралі Конфуція є гуманність, яка й становить основу доброчесності. 

В основі конфуціанського ідеалу управління лежить сила морального 

прикладу. Філософія Конфуція — це яскраве відбиття тенденції до 

стабілізації в людських відносинах.  

Гадаю, що філософські ідеї Конфуція є на сьогодні не менш 

актуальними, ніж декілька тисячоліть тому. Адже саме сьогодні нам так 
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бракує таких людських чеснот як людяність, справедливість, ввічливість. 

Думаю, що сьогодні нам  жилося б набагато краще, якби  ми мали свого 

Конфуція, людину, яка повернула б життя нашого суспільства у потрібне 

русло, людину, яка б прищепила любов до моральності, людяності та 

доброчесності. Таким чином можна сказати, що у наш час ідеї Конфуція є 

актуальним, або навіть більше того, вони є деякою мірою необхідними. 

 

 

УДК 132.3 

Н.М. Бородій,  

студент 

ФІЛОСОФІЯ СОФІСТІВ І СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО  

В наш час у світі, в якому вчинками людини керують гроші та 

потреба нових відчуттів, питання культури –  відійшло на другий, а 

то і на останній план. Філософія давньогрецьких мудреців софістів 

могла б стати одним із зразків для кожної людини. Софісти – 

високоосвічені люди, які були мандрівними експертами з різного 

типу знань. Їхньою особливістю було те, що основою їхнього вчення 

був не космос, чи математика – на передній план висувалися мова. 

Їх можна назвати першими мовознавцями та філологами. Софісти 

вперше почали вживати вишукані поетичні обороти, збагатили 

лексику створенням нових слів і поверненням із забуття старих. А 

бездоганне володіння мовою є одним із ключів до визнання. Через 

недбале ставлення до мови іноді людей не розуміють. На 

телебаченні відомі народу люди ганьблять себе через незнання 

рідної мови. Але усі хочуть поваги та визнання. До цього веде шлях, 

який складається з різних елементів – мови, освіти, культури 

загалом. Про відомого софіста Продіка Платон сказав: «Мова його 

була прекрасною, із багатьма витонченими оборотами». Саме таку 

мову приємно слухати. Софісти були дуже хорошими ораторами, 

здатними переконати, зацікавити своєю промовою. Це і має бути 

нам за приклад. Шведський професор Хосе Луїс Рамірес, приділяє 

значну увагу риториці, якій присвячує лекцію «Поновлення риторики 

як основи громадянства і освіти», у якій прагне подолати поширене в 

сучасному суспільстві уявлення про мову, показуючи, що людина як 

суспільно-мовна істота усвідомлює себе саме завдяки риториці. У 

сучасній філософії з'явився напрям комунікативної філософії. 
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Представники цього напряму стверджують, що гармонійне 

суспільство може існувати лише тоді, коли послуговуватиметься 

ідеальною риторикою. Ідея риторики ефективного спілкування 

скерована на те, щоб якомога більше людей були озброєні 

риторичними знаннями і, спілкуючись між собою, створювали 

гармонійне суспільство. Нажаль, не велике значення приділяється 

риториці у нашій країні, можливо тому і немає стійкої і виваженої 

політики демократії. Я вважаю, що у вищих закладах повинен мати 

місце предмет – риторика і не останнє. 

 
 
УДК  12                                                                    

  А.В. Островський, 

студент 

ФІЛОСОФІЯ І МІСТО 

―Планування міста – це перш за все потреба задоволення 

людини, а не техніки і економіки.‖ – Зігфрід Гедеон. 

Отже, місто - це ―опредмечування‖ людської сутності; місто 

повинно забезпечувати культурні та побутові потреби людини та  

надавати найкращий рівень зв‘язків для задоволення цих потреб. Це 

завдання міста має враховуватись на всіх рівнях, починаючи із 

планування квартир, житлових груп, мікрорайонів та міст. 

Багато проектувальників у наш час використовує замкнений 

простір житлових груп, забуваючи при цьому, що душа людини 

потребує свободи, вільних рухів та вільних поглядів. У замкнутому ж 

просторі ми відчуваємо себе обмеженими у своїх діях та вчинках, що 

призводить до депресії. Людина починає задавати собі запитання:‖І 

що тепер? Це все? Так і помру у цих кам‘яних джунглях, без єднання 

з природою?‖ Отже, необхідно забезпечити людину зеленими 

зонами для сумісного існування соціуму і навколишнього природного 

середовища. Нажаль, багато цих зелених зон розпродані і 

продовжують продаватись під забудови елітного житла. Ми дбаємо 

не про тих, хто є більшістю, а про  тих, в кого більші можливості 

впливу на нас із вами. 

Проектувальники також повинні дбати і про інші потреби 

людей, щоби місто не стало зосередженням всіх проблем: 

злочинності, наркоманії, бездомності, тощо. Поліс є тим простором, 
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де можлива політика, де демократична участь усіх громадян 

базується не на ідеалі ―суспільства без суперечностей‖, але на 

активному осмисленні цих суперечностей і їх спільному переживанні 

і можливому подоланні. Людина не буде сприймати світ в сірих 

тонах, якщо у достатній кількості задовольнити її потреби  у 

спілкуванні з природою, у роботі, дати впевненість, що і вона і, її 

близькі мають майбутнє і воно буде краще, ніж сьогодні. 

Тому хотілось би, щоб наше місто майбутнього було хоч трішки 

втіленням мрій нашого дитинства, тому що в дитинстві ми всім 

задоволені і тому щасливі.  

 
 
УДК 159 

А.В. Яковенко, 

студент 

ФІЛОСОФУВАННЯ В.ОККАМА ЯК ЗРАЗОК СВОБОДОМИСЛЕННЯ 

І ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС 

Проблема стосунків між владою і релігійними інституціями 

існувала в усі часи. Спокуса одержати підтримку такої впливової 

сили, як Церква, підштовхувала носіїв влади до пошуку порозуміння 

з ієрархами. У тих випадках, коли Церква відмовлялася 

підтримувати стосунки з геніальними правителями, останні 

вдавалися до примусу. В українській історії гармонія між владою та 

Церквою спостерігалася хіба що в період раннього середньовіччя.  

Можна стверджувати, що зв'язок між владою і релігійними 

інституціями все ж таки існує. Для прикладу візьмемо все те ж 

середньовіччя, а саме: Вільяма Оккама, якого називають кінцевою 

точкою філософських і релігійних рухів того часу. Завершив 

розпочату ще його попередниками критику філософських доведень 

існування Бога, проголосивши, що буття Бога — предмет релігійної 

віри, а не філософії, яка спирається на доведення. Часто згадують 

принцип економії мислення, відому „бритву Оккама‖: ‖Сутності не 

слід примножувати без необхідності ‖. [1] В. Оккам виступив з різкою 

критикою папства, констатуючи, що вони не є намісниками Христа на 

землі. Царина духовної влади — церковні справи. Було б утопією 

вважати, що, засвоївши уроки виборів, релігійні об'єднання 

відмовляться від активної політичної діяльності. Так уже склалося, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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що усунення Церкви від політичних питань сприймається як утиски 

щодо її права впливати на функціонування суспільного організму. 

Церква віками жила на пожертви віруючих - але Церква не повинна 

переступати межу, за якою вона вважатиметься «купленою». Якщо 

вже користуватися термінологією, то Церква завжди має залишатися 

«моральною опозицією» всьому політикуму і владі. Саме тому 

вважав В. Оккам - духовна і світська влади повинні існувати окремо. 

Звивисті віражі української «партії влади» у взаєминах із 

Православною церквою – від помпезних архітектурних проектів до 

неприхованого викручування рук — впадали в око тим більше, чим 

ближчим був час «ікс» — вибори Президента. «Великі перегони» 

минули, залишивши по собі не надто приємний відгомін. І вельми 

попсувавши реноме тієї конфесії, яка вважає себе «канонічною»... 

 

 

УДК 84.062 

А.В. Якубовська,  

студент 

ФІЛОСОФСЬКІ ЗНАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЛЮДСЬКУ 

ЕКЗИСТЕНЦІЮ  

Наше життя – велика книга. Пізнаючи щось нове, дізнаючись 

про цікаве, набуваючи досвіду, людина кожен день пише нову 

сторінку цієї книги.  

Людська екзистенція – це буття живих істот, які не просто 

існують в цьому світі, але й дбають про власне життя. Насправді 

людина сама не має впливу на те, коли і де вона народиться і як 

буде існувати, - її ніби «вкинуто» в існування, але вона може своє 

існування визнати або засудити. Екзистенція – це постійна 

можливість бути іншим. Людина сама довільно визначає себе в своїх 

діях. Кожна екзистенція єдина і неповторна.   

Людська екзистенція – людське існування, людське життя – 

унікальне, якому немає аналогів, яке не просто так з‘явилося у 

цьому світі, у нього є своє певне призначення.  

Призначення – жити! А що взагалі означає це слово ‖жити‖ в 

сучасному світі. Кожен розуміє цей термін по своєму. Для малюка 

життя – це пити, їсти, гратися. Для дорослої людини – це 

кар‘єра,кохання, сім‘я. Для студента – сон, задоволення, ЗНАННЯ.  
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Так, саме знання, бо надворі XXI століття і неможливо вижити в 

цьому шаленому світі без гідної освіти, без знань.  

Девіз філософії Нового часу : ―Знання - сила‖, і навіть сьогодні 

цей вислів не втратив своєї значущості. Яким би був наш світ без 

знань? І чи можна взагалі жити без знань? Якби Ньютон не відкрив 

закон всесвітнього тяжіння,  Енштейн не винайшов ядерну енергію,  

Гагарін не полетів в космос. Щоб тоді називали ―життям‖? І якою 

була б людина в цьому житті? 

 Насправді ж людина полетіла в космос і ми маємо уяву про 

наш всесвіт, розшифрувала старі літописи, і ми знаємо якими були 

наші предки, опустилася на дно океану і сьогодні нам відомі майже 

всі види тварин, що живуть на Землі.  

Калмицьке прислів‘я говорить: «ВСЕСВІТ ОСВІТЛЮЄТЬСЯ 

СОНЦЕМ, ЛЮДИНА - ЗНАННЯМ». Так давайте ж спрямовувати наші 

знання тільки в русло гарних справ, тільки на добрі справи, тільки на 

покращення життя. 

 

 

УДК84.062  

О.І. Шпортень,  

студент 

ФУТУРИСТИЧНІ ІДЕЇ В ФІЛОСОФІЇ ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ 

Леонардо да Вінчі – геній не тільки в образотворчому 

мистецтві, але і в науці, філософії, медицині і т.д.  

Да Вінчі дотримувався ідей Піфагора про те, що земля має 

сферичну форму, що матерія складається з чотирьох елементів: 

землі, повітря, вогню і води. Від Платона він перейняв тезу про 

макрокосм(всесвіт - це гігантський живий організм) і 

мікрокосм(людина - всесвіт у мініатюрі). Він був першим, хто описав 

клапан правого шлуночка серця та запропонував скляні моделі 

органів. Найбільший внесок Леонардо в анатомію полягає у 

створенні цілої системи малюнків. Леонардо да Вінчі створив 

систему зображення органів і тіл в поперечному розрізі. Також да 

Вінчі пояснив, що різнокольорове оперення деяких птахів або ж 

плям масла на поверхні води пояснюється заломлення променів. 

Леонардо да Вінчі близько підійшов до матеріалізму, визначав 

вічність і нескінченність природи, захищав матеріалістичні ідеї 
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Геракліта, Демокріта, Епікура стосовно руху, зміни речей і явищ, 

можливості їх пізнання, закономірностей їх розвитку. Він розглядав 

перехід матерії з одного стану в ІНШИЙ. Так, вода перетворюється на 

пару, а пара на воду, вода стає льодом, а лід знову водою і т. д. 

Речі, які є у природі, безперервно вмирають і знову безперервно 

народжуються. У процесі пізнання да Вінчі акцентував увагу на ролі 

досвіду, експерименту. Леонардо вчив, що все треба починати з 

досвіду, а за ним шукати причину; що досвід не можна 

звинувачувати в обманливих і неправдивих показаннях, всі скарги 

потрібно спрямовувати на власну неосвіченість. Перелік винаходів 

Леонардо, його ідей та вдосконалення можна продовжувати до 

безкінечності: перетинчасті рукавички для плавання; витяжний 

ковпак, що обертається, для димоходів; машини для виробництва 

мотузки; ідея переносних розбірних будинків; прообрази сучасного 

парашута та дельтаплана, танка та крана, автомобіля та багато 

всього іншого.  Деякі його винаходи виявилися марними з самого 

початку, інші були нездійсненні з технічних причин, але можна 

сказати, що вони передбачили пізніші великі винаходи. 

 

 

УДК  123.3                                                                             

К.О. Рибкіна 

студентка 

Т.В. Пугачова 

ст. викладач 

ЛЮДИНА У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ  

"Я витрачаю, отже, я існую" - девіз нашого тисячоліття. 

Реклама стала для нас деякою релігією. Вона всюди. Завдяки 

старанням копирайтерів усі тільки й думають, як би заробити 

побільше грошей, щоб стати схожими на героїв реклами. Вічно 

молодих, підтягнутих, щасливих. Дивно, але факт: не реклама 

копіює життя, а навпаки. Життя запекло прагне наслідувати глянсову 

рекламну картинку, придуману розумником з рекламного агентства.  

Люди, що критикують індустрію розваг, мають вдома 

телевізори. Люди, що засуджують суспільство споживання, мають 

картки "Visa". Ситуація необоротна. 
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Еволюція комп'ютерів і телевізорів, як і  - самих наших мізків, у 

точності повторює долю наших хромосом. Усі ми люди штучні квіти, 

новизна придушила в нас зміст і природність. 

Європейський ринок - "непогано освічені, але слабкі європейці, 

змучені самою ідеєю задоволень, ними керує якась дивна сила, що 

відкривається в чарівності порожнечі, якої не важко буде довести 

особистість до заперечення особистості, а людство до втрати віри у 

свою спроможність." 

Дійсно, людина - це покупець, не більше. Скоро держави 

зміняться фірмами. І ми перестанемо бути громадянами тієї або 

іншої країни, ми будемо жити в торговельних марках - Майкрософтії 

або Макдональдії - і зватися келвинкляйнитянами або 

ивсенлоранцами. 

На жаль, у замкненому просторі, у розтрачанні того, що 

називають "кращі роки", проходить життя більшості: у якості 

"пряника" же після численних "батогів" виступає деяка сума в 

конвертику, заради якої, власне, і робиться все те, що ми ніколи не 

стали б робити безкоштовно. 

Етика засобів масової інформації підказує на що ми повинні 

звертати увагу, діючи в змінених медійних умовах. 
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Підсекція при кафедрі економічної теорії 

 

УДК 334.012.64 

Є.В. Мирошника, 

студент  

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО. СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

В УКРАЇНІ 

До малих підприємств в Україні належать підприємства, де 

кількість працюючих сягає до 50 чоловік та валовий дохід за рік не 

перевищує 70 млн. грн. 

Вклад малого та середнього бізнесу в Україні вносить 15% 

ВВП, тоді як у Росії 21%, в розвинених країнах більше 50-70%. 

Коли в Європі мале підприємництво розцінюють, як драйвер 

економіки, то в Україні він ще знаходиться в зародковому стані. У 

нас економіку формує металургійна та хімічна промисловість, що 

залежить від кон‘юктури ринку та вартості енергоносіїв. 

Питома вага працюючих у малому та середньому 

підприємництві (МСП) на 2007 рік становить: Україна – 19%, Польща 

- 61%, Угорщина - 65%, Великобританія – 58%, Японія – 78%. 

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб населення в Україні 

становить 70 одиниць, що є середньоєвропейською. Але потрібно 

звертати увагу на якісні, а не кількісні показники, так як на них, 

зокрема, працює лише 6 млн. осіб. 

Позитивними рисами МСП є: формування середнього класу 

населення, створення нових робочих місць, швидка адаптація до 

запитів споживачів, впровадження недорогих інноваційних 

технологій, гнучкість в організації виробництва, більш ефективне 

використання робочої сили. 

До проблем, що має Україна в сфері МСП належать: складна 

процедура реєстрації, необґрунтовані часті перевірки, корум-

пованість, неможливість отримання кредиту та їх виплата з 5-6% 

ставкою, нестабільність законодавчої бази. 

Нагальною є потреба на державному рівні створити умови 

більш ефективного розвитку малому підприємництву в Україні. 
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УДК 334.012.64 

А.В. Яковенко, 

студент 

БАРТЕР В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Як відомо, бартер — прямий безгрошовий обмін товарами або 

послугами. Здійснюється за єдиним договором, в якому з метою 

еквівалентності обміну, для визначення розміру страхових сум, 

оцінки претензій, нарахування санкцій фіксується сума договору. 

Бартерні операції властиві переважно країнам з нестабільною 

економікою, в яких відчутний дефіцит як власної, так і іноземної 

валют. Бартерна торгівля — товарообмінна операція, в основу якої 

покладено натуральний товарообмін і яка здійснюється за умови 

нестачі грошей. Якщо справи в економіці чи в її грошовому 

господарстві починають йти погано і люди втрачають довіру до 

грошей, не бажаючи приймати їх на сплату за свій товар, негайно 

відроджується стародавній обмін товару на товар, іменований 

бартером. Бартер - спосіб торгівлі, заснований на прямому обміні 

одних товарів і чи послуг на інші без використання грошей. 

Наприклад, у Україні в кінці 1991 року на порозі економічних реформ 

дефіцит всіх товарів став настільки гострим, що гроші перестали 

бути корисними – значна частина оптової торгівлі йшла на основі 

бартеру. І тут же виявилися грошові товари (ліс, сталь, бензин), на 

які можна було виміняти все, що потрібно в оптовій торгівлі. 

Природно, що бартерний обмін вкрай складний і незручний, тому 

людство довго шукало той універсальний грошовий товар, який буде 

цікавий для всіх учасників ринку і дозволить вести через нього будь-

які угоди. Бартерна економіка - це економіка, в якій не існує єдиного 

загальноприйнятого засобу обміну, і товари обмінюються 

безпосередньо один на інший.  

Отже, бартерні операції в Україні зумовлені насамперед 

інфляцією, нестачею валютних коштів. У 1992-94 роках їх частка 

значно зросла. На початку 1995р. до 70% їх здійснювалося на 

невигідних для України умовах. Бартерна торгівля підриває стійкість 

грошової одиниці, зменшує обсяг податків до бюджету тощо, тому 

вона небажана. Бартерна торгівля за своїм змістом суперечлива, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1992
http://uk.wikipedia.org/wiki/1994
http://uk.wikipedia.org/wiki/1995
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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оскільки з одного боку, розширює торговий обмін, а з іншого - 

обмежує його товарообмінною угодою. 

УДК 330 

А.В. Якубовська,  

студентка 

МОНОПОЛІЯ ЯК НАСЛІДОК КРИЗИ ПЕРЕВИРОБНИЦТВА 

Прийнято вважати,  що криза перевиробництва -  це криза 

ринкової економіки, при якій баланс попиту та пропозиції різко 

порушується в бік перевищення пропозиції над попитом.  

Перевиробництво - взагалі є виробництво якого-небудь товару 

в занадто великій кількості. Іноді перевиробництво падіння цін, яке 

його супроводжує призводить до промислової кризи. Одним з 

методів виходу із кризи, ще з 19-го століття є створення монополій. 

Підприємства, які не збанкрутували, можуть об‘єднуватись, 

уникаючи конкуренції між собою і тримаючи рівень цін в своїх руках.  

Перші монополії виникли в Росії на початку 80-х років 19-го 

століття. Вирішальну роль у формуванні монополій зіграла 

промислова криза 1900-1903 років, під час якої закрилося близько 3-

х тисяч підприємств. У ці роки почалося масове утворення 

монополістичних об'єднань,  які контролювали  близько 70% усієї 

промисловості . Саме завдяки монополіям Росія змогла вийти з 

кризи. Але в розвиненій ринковій економіці монополії обмежують 

свободу підприємств і конкуренцію. Як наслідок, споживач не має 

права вільного вибору товару чи послуги. Саме цим і займається 

антимонопольне законодавство, яке спрямоване проти монополій, 

що розміщені на ринку певного товару, що створюються для 

поглинання слабших конкурентів. Найбільшої досконалості 

антимонопольне законодавство досягло у США(1890р. – Закон 

Шермана).  Отже, можна зробити висновок, монополії мають свої 

позитивні і негативні сторони. Треба лише правильно організувати 

монополістичне об‘єднання і законодавство, яке буде регулювати 

його діяльність. 
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УДК 338.124.4                                                                         

І.В. Любич, 

студент 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 

Криза як основна фаза економічного циклу характеризується 

наступними показниками: порушенням макроекономічної рівноваги; 

зростанням безробіття; падінням рівня реальної заробітної плати, 

інших доходів, прибутків підприємств, життєвого рівня населення; 

нестачею грошової маси, високими темпами інфляції; завмиранням 

інвестиційних процесів. 

Головними причинами виникнення кризових явищ в Україні 

стали: необачна активна політика іпотечних банків, коли споживчі 

позики почали видаватися малозабезпеченим верствам населення.  

Інформація про зниження надійності вкладів у Промінвестбанку, що 

потягнуло за собою різкий відтік вкладів у ньому. Паралельно почав 

рости відтік коштів (дострокові зняття депозитів) і у інших банках. 

Обсяг відтоку сягнув 6-7 млрд. доларів США за тиждень, після чого 

Нацбанк своєю постановою обмежив дострокові зняття депозитів і 

видачу кредитів. З метою стабілізації фінансового ринку та допомоги 

комерційним банкам, Національний банк України залучив 16.5 млрд. 

дол. США кредиту від Міжнародного валютного фонду.  

Для подолання економічної кризи та її негативних наслідків, 

потрібні: часткова націоналізація комерційних банків із одночасним 

посиленням державного контролю за їхньою діяльністю; 

зобов'язання банків, яким була надана державна допомога, у 

пріоритетному порядку кредитувати стратегічні галузі економіки; 

комплексна допомога малому та середньому бiзнecy; підтримка 

програм професійної підготовки молоді та розширення програм 

перепідготовки некваліфікованих i старших за віком працівників; 

підтримку експортерів промислової продукції окремих стратегічних 

галузей (наприклад, автомобілебудування, машинобудування, 

металургії, АПК тощо); ліквідація або суттєве обмеження податкових 

пільг; розробити і приступити до реалізації державних програм 

створення зон і точок зростання виробництв, які масово 

використовують продукцію української металургії і машинобудування 

(будівництво доріг, промислових і цивільних будинків і споруд, 
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житла, об‘єктів, необхідних для проведення Євро-2012, тощо). 

УДК 330 

 І.О. Шейдаєва, 

студент 

СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА. ШКОЛИ ТА ТЕЧІЇ 

Дослідження економічної науки в цілому є необхідна умова 

опанування здобутками світової та вітчизняної економічної теорії. 

Джоан Вайолет Робінсон (1903—1983) — найвідоміша у світі 

жінка-економіст. Новаторство Дж. Робінсон полягало у тому, що 

процес ціноутворення розглядався за умови, коли кожен виробник 

виступає як монопольний володар свого власного продукту. 

1. Неолібералізм. Він захищає принципи економічної 

свободи, саморегульованої економічної системи та вільної 

конкуренції. 

Неоавстрійська школа економічного неолібералізму генетично 

успадкувала і розвинула провідні ліберальні економічні ідеї 

класичної школи політичної економії. 

2. Монетаризм визначає сутність сучасного економічного 

консерватизму. Мілтон Фрідмен — відіграв основну роль у 

формуванні й утвердженні монетаристської доктрини.  

3. Інституціоналізм Т. Веблен інтерпретує такі економічні 

явища, як схильність людей до престижного споживання, а також до 

нагромадження капіталу. 

Сучасний інституціоналізм виник не на порожньому місці. 

Стовбур сучасного інституціоналізму утворюють два напрямки — 

нео-інституційна економіка та нова інституційна економіка. 

4. Індустріально-соціологічна школа. У центрі уваги цього 

напрямку — проблеми переходу до постіндустріальної стадії 

розвитку, а також проблеми слабкорозвинутих держав. 

5. Школа суспільного вибору. У центрі уваги — проблеми 

політичного вибору і його впливу на економіку. Кон´юнктурна школа. 

У центрі уваги стоять проблеми міжнародної торгівлі й конкурентних 

переваг, руху капіталів, циклів економічної кон´юнктури. 

Отже, розвиток суспільно-економічної думки у період 19-20 ст. 

відзначається різноманітністю течій і напрямів, багатством 

економічних ідей. 
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УДК 061.5.009.12 

О.В. Спусканюк, 

студент 

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. 

В 2008 році Україна стала повноправним членом СОТ. Перед 

нашою державою гостро постала проблема  підвищення 

конкурентоспроможності національних товарів і послуг, які, зазвичай, 

не витримують конкуренції з боку іноземного виробника як на 

внутрішньому,  так і на зовнішньому ринках. 

 Як відомо,  конкурентоспроможність – це можливості фірм в 

існуючих для них умовах проектувати, виготовляти та реалізовувати 

товари, що за своїми характеристиками є привабливішими для 

споживачів, ніж товари їхніх конкурентів. 

За даними Держкомстату за 2009 рік в Україні відбувся значний 

спад виробництва у всіх галузях, який, в порівнянні з 2008 роком, 

становить 21,9 %. Значно зменшилися в порівнянні з 2008 обсяги 

виробництва: свинини – на 63,3%; волокон хімічних – на 54,9%; 

цегли керамічної – на 50,4%. Найбільше зниження експорту 

відбулося в металургії – 53,6%. Із експортоорієнтованої продукції 

зросло виробництво лише олії, горілчаних виробів і кондвиробів.  

На сучасному етапі вкрай необхідно нарощувати обсяги 

виробництва та реалізації промислової  експортоорієнтованої 

продукції з високою часткою доданої вартості. Необхідно розвивати 

комплекс конкурентноспроможних виробництв на основі 

вітчизняного АПК. Україні потрібно підтримувати розвиток 

стратегічних і пріоритетних галузей народного господарства, щоб 

отримати конкурентоспроможну продукцію і з нею виходити на 

світові ринки. Необхідно розвивати комплекс виробництва ракетної 

та авіаційної техніки. Необхідне також більш активне впровадження 

в Україні міжнародних стандартів, вимог і процедур сертифікації, які 

забезпечать відповідність національної продукції та послуг 

міжнародним стандартам. Держава повинна стимулювати і 

допомагати підприємствам оновлювати застаріле обладнання, 
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зменшуючи податки. Належну увагу слід приділяти антидемпінговим 

розслідуванням з метою захисту інтересів національного виробника.  

 

Секція 2. Містобудування 

 

Підсекція при кафедрі містобудування 

 

УДК 72.017                                           

 М.А. Ларіонова, 

студентка 

КОЛІР В АРХІТЕКТУРІ АНТИЧНОЇ ГРЕЦІЇ 

Чи можливе життя в сірих тонах? Звичайно. Але навряд чи 

воно дасть нам уявлення про світ сповна. Перші експерименти з 

кольором датуються ще наскальними печерними малюнками. Хоча 

саме античні часи починають розкривати проблему кольору. 

З'являються наукові підходи до проблеми суті самого кольору, 

процесу кольоросприйняття і першими концепціями теорії колірної 

гармонії. 

Розквіт грецької архітектури почався в V столітті до н.е. 

Формування і втілення способів архітектурної поліхромії, якими ми 

користуємося і до цих пір, припало на античний період. З вражаючою 

точністю в грецькій поліхромії дотримуються закони контрастних 

співвідношень. Майже завжди даються зіставлення контрастних 

кольорів: червоний колір типу сурику поєднується з синім, 

яскравіший червоний тон – із зеленим. Поєднання тонів міняються 

залежно від приналежності будівель до того, або іншого 

архітектурного ордера і епохи. Забарвлення відіграє подвійну роль: 

фарба, покладена на рельєф, придає виразності фігурам, покладена 

на площину фону – пом‘якшує дію тіней, які своєю густотою та 

неправильністю контурів ускладнюють архітектурні лінії. 

Забарвлення рельєфів дається в яскравих та живих фарбах, а  для 

площини фону – глухі тони, зумовлюючі зникненню тіньових 

контурів. 

Парфенон - Центральний храм Акрополя. Червоним і синім, 

квітнуть колони Парфенона. Проростаючи крізь них, пурпур і блакить 

переплітаються  і в поясі метоп, і в просторі фронтонів. Грекам 
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подобались прості поєднання та контрастні зіставлення тонів. 

Уникаючи користування мармурами строкатого і неспокійного 

забарвлення, фриз храму Ерехтейьон все ж красується чорним 

мармуром та прикрашений інкрустацією із золота і глазурі. 

Лише після воєн з персами (500 до н.е.- 449 до н.е.) запити 

греків починають зростати, з'являються гарні, багаті будинки. Стіни 

спершу білили вапном, згодом  почали розписувати, іноді 

розписували і підлоги, а в найбагатших будинках їх викладали 

древньогрецькою мозаїкою з відшліфованої річкової гальки – це 

перші в історії досліди в цій галузі. Найбільш поширений візерунок — 

круг, вписаний в квадрат. 

Роблячи висновок, ми звертаємо нашу увагу насамперед на 

використання греками кольорової гамми природних будівельних 

матеріалів (різнокольоровий мармур, річкова галька і т.д.), на 

настінні розписи та розписи скульптурних та декоративних елементів 

споруд. Все це формує єдиний допоміжний засіб у створенні 

архітектурної форми. 

 

 

УДК   72.01.013                                                                                                   

В.М. Свистун,  
студент 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЗОЛОТОГО ПЕРЕРІЗУ В 

АРХІТЕКТУРІ 

  Золотий перетин (лат. Sectio aurea, англ. Golden ratio)  – це 

пропорційний розподіл відрізка на нерівні частини, при якому 

менший відрізок так ставиться до більшого, як більший до всього.   

Число :         Пропорція :   

  З‘являється приблизно  у 300 р. до н.е. , як відношення 

діагоналі правильного п‘ятикутника до його сторони, у праці 

«Начала» Евкліда. 

  Раніше, у 6-му сторіччі до н.е. Піфагор та його учні мали 

знання про пентаграму. Де кожна з п‘яти ліній, з яких складається 

фігура, ділить  іншу у золотій пропорції. Піфагорійці називали цю 

фігуру «символ здоров‘я», використовували як свою символіку. 
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  В архітектурі найдавнішим претендентом на золотий переріз є 

піраміда Хеопса. ЇЇ нахил  51° 52'  , максимально  близький до 

«золотого» трикутника Кеплера, в якому нахил бісектриси до 

меншого катета 51° 50', та  пропорції: a:b:c як  , чи 

приблизно 1 : 1.2720196 : 1.6180339, де a – менший катет, c - 

бісектриса. Інші піраміди (Хефрена, 52° 20', Мікерина 50° 47') також 

достатньо схожі. Слід зауважити, що  3:4:5 був єдиний прямокутний 

трикутник, який знали єгиптяни, не знаючи теорему Піфагора, та 

способу міркувати про ірраціональні числа. Науковці завжди 

дебатували, але схильні вважати, що поява таких знань – 

випадковість. 

  Нещодавні знахідки підрядних записок  на будівництво 

арсенала в Пірей, та Ерехтейона в Афінах свідчать про простоту не 

тільки тексту, але й розміру будівельного матеріалу, що суперечить 

ірраціональному золотому перерізу. В трактаті Луки Пачоллі (1445-

1514рр.) є тільки дуже приблизні формули золотого перерізу. 

Андреа Паладіо приводить найбільш кращі пропорції 1/1, 3/2, 2/1, 

3/1, 4/3, 4/1, де 5/3 майже «золото» тільки на 7-му місці. Відношення 

на  малюнку Леонардо да Вінчі, до пупка і всього тіла буде 

дорівнювати 1,526, цей коефіцієнт далекий від золотого, але 

достатньо близький до середньостатистичної людини. «Модулор» 

Ле Корбюзье  так і не отримав широкого використання, хоча 

рахується потенційно цінним.  Не дивлячись на велику кількість 

пропорційних систем, які застосовувалися в продовж розвитку 

архітектури, сучасна наука доводить цінність і визначальну роль 

золотого перерізу, як коду створення життя на землі. 

 

 

УДК 72. 036. 

М.О. Полтораченко, 
студентка 

НОВІ ПРИЙОМИ В ПРОЕКТУВАННІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

ПІДВИЩЕНОЇ ПОВЕРХОВОСТІ 

На сьогоднішній день окремо зведений об‘єм багатопо-

верхового будинку не є актуальним. Багатофункціональний 

комплекс в межах чи то однієї башти, чи то забудови цілого кварталу 
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- ось реальність сьогодення. Актуальність питання екології також є 

незмінним. Окрім використання стін, балконів, терас та дахів 

будинків для зелених насаджень, також при проектуванні 

передбачають застосування різноманітних «зелених» технологій 

(сонячні колектори, збірники дощової води, і, навіть, вітрові турбіни). 

Цілком можливо, що в недалекому майбутньому будуть 

здійснені проекти плавучих будинків та цілих міст. Адже вода 

займає 70% поверхні планети. Рано чи пізно людство щоб вижити 

буде змушене освоювати нескінченні водні простори. Плавучі 

будинки-міста можуть знаходитись як на рухомій платформі, так і на 

величезних пілонах, що упираються в дно океану, можуть 

розвиватися як над водою, так і під нею. Окрім цього, такі будинки 

можуть повністю забезпечувати себе енергією сонця, вітру, води, а 

прісну воду отримувати з дощових збірників. 

Будь-який об‘єкт архітектури підвладний фактору морального 

зносу. Якщо раніше цей термін наближався до 25-30 років (за есте-

тичними вимогами), то зараз цей термін скоротився до 5, а іноді і 

менше років, при тому що конструктивний остов будівель стоятиме 

не одну сотню років. Тому цікавою є концепція мобільності в 

архітектурі, завдяки якій можна змінювати конфігурацію житлової 

чарунки залежно від змінених умов (бере початок ще в 60-х роках 

ХХст. ). На своє здійснення чекають проекти будинків, поверхи яких 

обертаються, а в Японії ведуться розробки технології, яка б 

дозволяла взагалі відривати будинок від землі на 1,5 м, щоб 

врятувати його від руйнівної дії землетрусів (для цього планується 

«заривати» під землю джерело електромагнітної енергії).   

Образ багатоповерхового житлового будинку майбутнього 

поступово відходить від статичного об‘єму і перетворюється на 

мобільну структуру, яка може змінювати як власну конфігурацію, так 

і розташування в просторі.  
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УДК 711:424 

Д.О. Воронков, 

студент 

ТИПИ ТА ФОРМИ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ В УКРАЇНІ 

Народна будівельна творчість — явище багатовимірне, яке 

розвивалося у руслі поступу загальнолюдської цивілізації. Воно 

постійно зазнавало впливу різних факторів суспільного, соціально-

економічного, морального характеру, сприймаючи на своєму шляху 

все найцінніше. У ній відбивався ступінь розвитку суспільства, стан 

будівельної техніки. Цим і зумовлено виникнення різних форм, 

застосування конструктивних прийомів, характерних для всієї 

української архітектури. 

Історію розвитку українського житла, образно кажучи, 

«написано» археологічними фактами. Вивчення їх дає можливість 

стверджувати, що вироблені колись у тодішніх природних умовах на 

великій території України його моделі не зникали, а продовжували 

існувати у практиці пізніших культур.  

Для поселень українців найбільш характерні комбінована, 

безсистемна, рядова, кругова, ланцюгова та вулична форми 

сільських поселень. Безсистемна форма поселення вважається 

однією з найдавніших і найбільш поширених в Україні, вона відома 

на всій території розселення.  За характером взаєморозташування 

житла і господарських споруд виділяється шість типів забудови: 

вільна, однорядна, замкнена та змішана, Г- подібна, П - подібна. 

Сучасне українське  житло, увібравши цілий ряд традиційних 

ознак, збагатившись досвідом професіональної архітектурної 

творчості, виявляє зональну варіативність, що дає підставу зробити 

висновок: народні майстри у виборі засобів вирішення плану 

будівель, конструктивних та декоративно-художніх прийомів їх 

оформлення творчо розвивали мистецькі стереотипи народної 

творчості, формували сучасні типи сільського житла, які відбивали 

їхні можливості та художні смаки. 
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УДК 712.3.7:711 

   О.Є. Дубровська, 

студентка  

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗОН 

Актуальність даного питання полягає в тому, що в умовах 

постіндустріальної епохи, з‘явилася проблема збереження чи 

знищення промислової спадщини. Тому я виникає  питання, як 

ефективно використовують індустріальні об‘єкти в інших країнах? 

«Що означає слово реструктуризація?» В перекладі з латини 

отримаємо 2 значення «повернення назад, переворот» та «зміна 

напряму». Перші ідеї «відродження» з‘явилися ще у 40-50-х рр. ХХст. 

у Англії за допомогою перепрофілювання промзон зберігали споруди 

текстильних мануфактур.  Тоді ж ці зони почали використовувати для 

житла. Промислова архітектура завдяки якісній уніфікації та 

стандартизації, використанню каркаса легко адаптується до 

різноманітних змін. Тому при переплануванні промислових районів, 

будинки зберігаються та використовуються для інших функцій, а 

територія перетворюється у парк. Які ж функції може містити у собі 

реконструйована промислова зона? Виставкова, офісно-ділова, 

житлова, розважальна, торгівельно-складська та ін..  

Тепер розглянемо декілька прикладів західноєвропейських, і 

більш близьких нам російських: 

Комплекс Цольферайн. Колись це був найбільший у рурській 

області комплекс з добування та переробки вугілля. Після закриття 

копалень у даному районі більше не залишилося «магнітів» для 

зайнятості населення, тож почав відбуватися відтік робочої сили. 

Спеціально створений комітет розробив програму подальшого 

розвитку комплексу, зробив ставку на привабливості реліктів 

минувшої індустріальної епохи для нового покоління. Тепер сюди 

щорічно приїжджає біля 500 000 людей. Їх приваблюють не тільки 

пам‘ятки промислової архітектури, але й численні нові інституції, 

пов‘язані з дизайном. 

Бізнес парк на території заводу «Арма» в Москві. Головним 

скарбом заводу є колизеєподібні газгольдери, побудовані у 1868р, а 

також дореволюційні цехи, що дуже вплинуло на характер 

планувальних рішень, направлених на перепрофілювання території 
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заводу. Даний проект розробляється    як  багатофункціональний 

комплекс де присутні: офісні, торгівельні, харчувальні, спортивні, 

житлові(готель) та загальноміські об‘єкти. 

Отже, для ефективної реструктуризації подібних зон    

необхідний комплексний підхід.          

 

 

УДК 504.75 

І.О. Пошивайло, 

студентка 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КРУПНИХ МІСТ 
Людство в процесі життєдіяльності впливає на різноманітні 

екологічні системи, і як результат: осушення боліт, вирубка лісів, 

знищення озонового шару, зміщення русел річок, скидання відходів у 

навколишнє середовище. Все це призводить до руйнування зв‘язків 

стійкої системи, що може призвести до її дестабілізації, тобто до 

екологічної катастрофи. За масштабом забруднення навколишнього 

середовища розділяють на  локальне, регіональне та глобальне. 

Проблеми екології крупних міст мають локальний характер, але є 

визначальними. 

Китай – виробнича домінанта світу. Пекін – один із самих 

забруднених міст світу: інфраструктура, яка обслуговує 18 млн. 

чоловік, які проживають там, неможлива без використання мільйонів  

двигунів внутрішнього згорання – а це призводить до масштабних 

викидів СО2 в атмосферу. На прикладі Токіо простежується 

кардинальне покращення екологічної ситуації протягом 10 років за 

рахунок винесення промислових потужностей за межі міста, 

влаштування зелених коридорів, переведення житлових та 

громадських споруд на екологічні відновлювальні джерела 

живлення: сонячні батареї, вітрову та водну енергії. 

На сьогодні жителі Нью-Йорка викидають в день близько 2400т 

сміття, яке містить велику кількість небезпечних відходів: ртуть із 

батарейок, фосфоро-карбонати із флюорисцентних ламп та токсичні 

хімікати із побутових розчинників, фарб тощо. Близько 90% сміття 

закопується в землю: це є пряма небезпека забруднення та 

отруєння підземних вод. 
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На вході в межу міста вода Москви-ріки має 3 й клас якості 

(помірно забруднені води), а на виході – вже 6 й клас (дуже сильно 

забруднені води). Містом із найвищим рівнем екології, охорони 

здоров‘я та гігієни стало канадське місто Калгарі; друге місце – 

Гонолулу; третє місце посіло Хельсінкі; містом з найнижчим рівнем 

санітарії і охорони здоров‘я визнане Баку – столиця Азербайджану. 

 

 

УДК 711.13 

О.В. Хряпа, 

студент 

ПЕРЕНАСЕЛЕННЯ КРУПНИХ МІСТ 

Загальновідомо, що за останній час — особливо в 

густонаселених країнах — значно посилилося забруднення довкілля. 

Унаслідок концентрації населення і промисловості, нещадної 

експлуатації природних багатств і невмілого ведення виробничих 

процесів, руйнування ґрунтової поверхні і хімізації сільського 

господарства, а також неспинного зростання і поширення 

механічного транспорту - повітря, ґрунт і водотоки піддалися 

сильному забрудненню. Міра збитку, що заподіюється довкіллю, за 

останні десять років зросла удвічі. У багатьох місцевостях 

становище стало критичним. Особливо серйозно ці явища 

позначилися на штучному довкіллі людського суспільства в 

населених місцях і, в першу чергу, на крупних містах. 

Тяжіння міст — особливо великих — різко збільшився 

маятниковий рух населення в близьких і віддалених околицях. У 

крупних містах вдень буває стотисячний і набагато більший приплив 

населення, такий же наплив представляє і сезонне населення в 

курортних місцевостях. В даний час міський і міжміський транспорт 

вже в багатьох місцях не може задовольняти зростаючі потреби; 

комунікаційні артерії міст і країни переповнюються, закупорюються. 

Висока щільність населення, тіснота забудови, густина 

транспортної мережі, величезна маса засобів пересування і міра 

промислового забруднення визначають клімат великих міст. 

Замкнута їх територія усе більш ізолюється від околиць, тобто — від 

природного середовища. Наслідком цього є втеча з міст, урбанізація 

«вільних» територій.  
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УДК 728.37 

О.С. Пустотін,  

студент 

САДИБИ ТЕРЕЩЕНКО У м. КИЄВІ 

Садиби сім‘ї Терещенко є унікальними пам‘ятками архітектури 

Києва. Будівлі були одними із перших побудованих на щойно 

прокладеному Бульварному шосе ім. Т. Шевченка,  і стали 

прикладом і початком для подальшої забудови вулиці.  В садибах 

проживали і працювали видатні люди в історії міста, які за свою 

благодійницьку діяльність отримали шану і повагу. Особливе 

визнання за діяльність та заслуги здобув цукровий магнат Микола 

Артемійович Терещенко, в честь якого була названа вулиця, на якій 

він проживав. 

Малоповерхові одноквартирні будівлі спроектовані видатними 

архітекторами В. М. Ніколаєвим, В. Якуніним, П. Бойцовим, 

Робертом Мельцером. Будівлі виконані у різних стилістичних 

напрямках, що вдало вписувалось у міський оточуючий простір. 

Переважно це було оздоблення фасадів у дусі італійського 

ренесансу або венеціанської готики. Надзвичайним  багатством  

оздоблення вражали інтер‘єри садиб-палаців, оформленні одразу ж 

під розміщення колекцій творів західноєвропейського, російського, та 

східного мистецтва. В колекціях Терещенків зберігалися шедеври 

художників Верещагіна, Федотова, Врубеля, Веласкеса, що нині 

прикрашають музеї Києва та Петербурга. В бібліотеках садиб 

налічувалось близько 3 тис. видань художніх творів. Нажаль, на 

протязі війн і погромів багато полотен і речей було знищено. 

У сучасному Києві колишні садиби знайшли своє нове 

призначення. У будинку на бульв. Шевченка 12 відкрився Державний 

музей Т. Шевченка, в його 24 залах розміщено понад 4 тис. 

експонатів, що розповідають про життєвий і творчий шлях Кобзаря. 

У садибі на розі вулиць Толстого і Горького міститься Науково-

медична бібліотека України, що налічує понад 1,5 млн. примірників і 

книг, і являється третьою найбільшою медичною бібліотекою в світі. 

Будівля на Терещенківській 15 нині використовується як музей 

західного та східного мистецтва, пізніше його перейменували на 

честь власників колишньої садиби. 

 



55 

 

УДК711.1 

        Л.Ю. Некрасова, 

студентка 

РОЗСЕЛЕННЯ І ПРОЦЕСИ УРБАНІЗАЦІЇ 

За даними ООН, чисельність міського населення в світі 

щорічно зростає на 300 тис. осіб. В такому випадку вже до початку 

2030-х років в містах буде проживати приблизно дві третини 

населення світу, що дозволить назвати  прийдешнє тисячоліття 

«тисячоліттям міст». Ще 30 років тому лише в трьох містах світу 

проживало більше 10 мільйонів  осіб: в Мехіко, Нью-Йорку і Токіо. 

Тепер таких міст не менше 20-25. І лише небагато із них 

розташовані в промислово розвинутих країнах світу. В ХХ столітті 

найкрупніші міста були двигуном прогресу, умовою індустріального 

розвитку, важливими економічними і політичними центрами. В наші 

дні більшість мегаполісів розташовано в країнах, що розвиваються і 

не можуть справитися з проблемами, перенаселення: нестачею 

питної води і електроенергії, забрудненням навколишнього 

середовища і горами сміття, щоденними заторами на дорогах і 

неможливістю наладити нормальну роботу транспорту. Проблеми 

стрімко розростаються – як і чисельність міського населення. Всі 

системи життєзабезпечення цих міст не розраховані на такий 

приріст населення. Подібні мегаполіси ростуть, без усякого 

контролю над цим практично некерованим процесом. Але, навіть 

такі мегаполіси як Лагос, Карачі, Джакарта, Калькута, Мумбаї, що 

тиражують злиденність, здаються «землею обітованою» для 

сільського населення своїх країн, що потерпають від засухи, повені, 

непосильної праці і безкінечної злиденності. Вони обіцяють надію 

мільйонам людей. Переїхати в місто – означає зробити крок на 

зустріч вдачі, хоча мрії, як правило, розбиваються, нещастя 

переслідують чужинця невідступно як тінь. Місто стає для нього 

―світочем надій‖, а потім ―жорстким випробуванням‖ – і частіше 

всього лише ―берегом утопій‖. 
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Підсекція при кафедрі дизайну архітектурного середовища 

 

УДК 725.4 

А.М. Березинський, О.О. Фесенко, 

студенти 

ПРОМИСЛОВА АРХІТЕКТУРА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

Промислове будівництво щоразу більше впливало на 

формування міста, умови життя населення. На основі новітніх 

досягнень техніки, використання прогресивних несучих і 

огороджуючих конструкцій і будівельно-оздоблювальних матеріалів, 

використання досконалішого інженерного і санітарно-технічного 

устаткування були спроектовані блоковані універсальні промислові 

будівлі нових типів з укрупненою сіткою колон, плоским дахом, 

кондиціонуванням повітря, люмінесцентним освітленням.  

Провідними галузями розвитку Карпатського економічного 

регіону є: а) крупні: машинобудівна, деревообробна, легка; б) 

середні: харчова, видобуток газу, нафти, вугілля; в) малі: 

електроенергетична, гірничо-видобувна, хімічна, будівельних 

матеріалів, скляна та порцеляна. Теребле-Ріцька ГЕС у Тячівському 

районі Закарпатської області єдина в світі гідроелектростанція, яка 

стоїть на двох річках водночас. У 1956 р. нову гідроелектростанцію 

успішно було введено в дію. Бурштинська ТЕС (споруджена у 1962-

1969 роках із збірною залізобетону за методом потокового 

будівництва.) – одна з найпотужніших на Україні теплових 

електростанцій, розташована біля м. Бурштин Івано-Франківської 

області. Проект Дністровського гідроенергокомплексу розроблявся у 

1970-і роки ХХст.  та включав у себе комплекс гідроенергооб'єктів - 

ГЕС-1, ГЕС-2, ГАЕС, та допоміжних споруд.  

Теребле-Ріцька ГЕС є частиною потужного енергетичного 

комплексу, так званого ―Бурштинського острову‖, який діє на 

території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей. 

Електрична енергія цього комплексу також використовується 

споживачами Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії. 
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Основними тенденціями формування сучасної промислової 

архітектури є: введення технологічних інновацій, реконструкція 

підприємств під громадські споруди, занепад дрібних підприємств 

 

УДК 725.4.05 

Т.О. Веденко, С.О. Клименко, 

студенти  

КОЛІР В ІНТЕР'ЄРІ ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД. МОНОХРОМНІ 

ІНТЕР'ЄРИ 

Кольоровому вирішенню інтер'єрів промислових споруд у 

світовій практиці приділяється багато уваги. І це не випадково, тому 

що численними  дослідженнями були доведені особливості  впливу 

кольору та його поєднань на настрій, поведінку та працездатність 

людини. Кожен колір по-різному впливає на здатність людини 

працювати. Поєднання синього, зеленого та червоного підвищують 

загальну працездатність, а жовтий із оранжевим та зеленим 

знімають розумову втому. Але не завжди для створення хорошого 

інтер'єру потрібно багато відтінків.  

При виборі кольору слід враховувати технологічний процес та 

призначення приміщення. Вхідна група може бути яскравою і 

повинна налаштовувати людину на оптимальну роботу. Перехідні 

приміщення (коридори та галереї) можуть бути досить яскравими та 

насиченими, бо людина перебуває тут недовго. При формуванні 

побутових приміщень слід використовувати заспокоюючі відтінки. 

Кольори таких приміщень повинні бути контрастними до кольорів 

виробничого цеху. І, власне, виробниче приміщення вимагає 

найбільшої уваги. Тут кольори повинні пов'язуватись із 

технологічним процесом (температура, кількість природного та 

штучного світла та ін.).  

Взагалі формування кольорової гами промислових споруд 

визначається такими показниками: кольорова гама, контраст, 

кількість кольору, коефіцієнт відображення. Можна виділити наступні 

принципи формування монохромних інтер'єрів промислових споруд: 

тектонічний (виразність досягається за допомогою конструкцій 

та матеріалів); принцип акцентування (тут акцент ставиться на 

обладнання та працівників, що самі приносять колір в інтер'єр); 

принцип театральності (головну роль відіграють яскраві незвичайні 
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елементи). Монохромний інтер'єр теж може бути цікавим, бо 

зосереджує споглядача на процесі, людині та відчуттях, а не на 

оточенні. 

 

УДК 721.01.8 

Є.Р. Кострикіна, Є.О. Крепишева, 

студенти 

СТИЛЬ ЛОФТ В ІНТЕР’ЄРІ 

Батьківщиною лофту вважається Нью-Йоркський район 

Манхеттен, а «точкою відліку» - сорокові роки XX століття, коли 

через велику депресію в США зупинилося виробництво. Величезні 

площі в центрі міста почали здавати за мізерними цінами під 

майстерні, галереї, житло. Лофти опинилися на піку моди до 50-х 

років. Саме тут зосереджувалось богемне життя Нью-Йорка. Модні 

художники відкривають у лофтах свої галереї та студії. 

Найвідомішим з архітекторів і дизайнерів, що почали активно 

розвивати "лофт-тенденцію", був основоположник поп-арту Енді 

Уорхол, який прославився "фабрикою" на Східній 47-й вулиці в 

Манхеттені. Незабаром за оригінальним житлом остаточно 

закріпився статус елітного.  

Характерні особливості стилю лофт:  будівля повинна бути з 

самого початку спроектована як нежитлова; максимум вільного 

простору - височенні стелі , величезні площі,  вікна на всю стіну, 

велика кількість світла та відсутність перегородок; поєднання 

старого (цегляні або фарбовані стіни,  дощата підлога,  неприкриті 

потужні балки) та нового (скла, металу і ультрасучасної побутової 

техніки); ділення простору  відбувається за допомогою кольору і 

фактури, також може поділятися ширмами, двосторонніми 

стелажами і перегородками із склоблоків (зазвичай ними 

відокремлюють санвузли); у  житлових зонах часто використовується 

паркет, на ньому - однотонні невеликі килимки та шкури тварин; 

стелі повинні бути сліпуче сніжно - білими для граничного відчуття 

світла і простору в кожному приміщенні.  

"Лофт" сьогодення - це щось на зразок пентхауса для богеми. 

Практично від входу відкривається панорама всієї квартири.  Тут  же 

і невелика кухня, відокремлена барною стійкою.  Невелика частина - 

"privacy" - відгороджена для сну. 
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Мистецтво полягає в тому, щоб знайти незвичайне в 

звичайному і звичайне незвичайному.  

 

 

УДК 721.01.5 

К.В. Репкіна, 

студентка  

СУЧАСНА ЗАБУДОВА В ІСТОРИЧНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА 

Київ – одне з найдревніших міст Європи, він є центром 

православного християнства, на його території розташовані 

історичні пам‘ятки архітектури світового значення. Але, нажаль, ми 

не завжди здатні зберегти красу старого міста. Воно неупинно 

розвивається, а тому сучасна архітектура руйнує історичну 

чарівність міста. Для оптимальної оцінки відбудови та реконструкції 

старих будинків, та тенденцій сучасної забудови доцільно 

проаналізувати архітектурне рішення Володимирської вулиці. 

Від Михайлівського монастиря починається Володимирська 

вулиця. Уваги заслуговує готель «Інтерконтиненталь» та будівля по 

Рильському провулку, 4. Хоч це і нові будинки, вони повністю 

вписалися у вже сформований ансамбль. Використані нові 

матеріали і конструкції, будівлі з елементами модерну, великими 

вікнами та  мансардою. Готель «Hyatt», розташований на 

Софіївській площі, нажаль, руйнує весь історичний шарм центру. Ця 

сучасна будівля зроблена повністю зі скла, в якому відображається 

викривлена Софія. Сучасна архітектурна пластика з обтікаючими 

формами можлива, але не відповідає духу місця. Те саме можна 

сказати і про будівлю «Збербанку Росії». Це скляна будівля, що 

розташована між двома дуже старими будинками зі своєю історією. 

Не дотримані ні пропорції, ні стилістика. Таке враження, що це 

будувалося окремо від зовнішнього середовища. І остання будівля – 

це житловий будинок напроти Оперного театру. Його будували в 60ті 

роки, коли житла для людей катастрофічно не вистачало. На 

сьогоднішній день вирішують проблему цього будинку. Є різні 

пропозиції щодо його реконструкції, але погляди збігаються в 

одному точно  – цей будинок повність дисонує з навколишнім 

середовищем. 
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Нажаль, з причин всіх цих містобудівних помилок, Київ хочуть 

виключити зі списку ЮНЕСКО. Можливо їх можна б було уникнути, 

якби владні структури не впливали на хід проектування, а автори 

були б більш принциповими. 

 

УДК 658.512.2          

О.В. Рибалка, 

студент                   

ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН 

Промисловий дизайн (промдизайн, предметний дизайн, 

індустріальний дизайн) - галузь дизайну, область художньо-технічної 

діяльності, метою якої є визначення формальних якостей 

промислових виробів, а саме, їх структурних та функціональних 

особливостей та зовнішнього вигляду.  

Перші промислові дизайнери з'явилися ще у XVIII столітті в 

Англії, що пов'язано, перш за все, з діяльністю Джозайя Веджвуда 

(Josiah Wedgwood) і розвитком промислового виробництва набивних 

тканин.   Визначення «індустріальний дизайн » з‘явилося у 1919 році 

завдяки  архітекторові з Німеччини Вальтеру Гропіусу, який заснував   

революційну школу індустріального дизайну «Баухаус» у Веймарі 

(Німеччина). У 60-ті роки XX століття напрямок став настільки 

популярним  у США, що була організована Колегія Індустріального 

дизайну. У 1969 році член цієї колегії Томас Малдонадо дав містке 

визначення індустріальному дизайну: «Індустріальний дизайн - це 

творча активність, що має мету покращувати зовнішні достоїнства 

об'єктів, що виробляються у промисловості ». Зазвичай розробка 

промислового дизайну поєднує у собі  наступні етапи: генерацію ідеї, 

концептуальну проробку, ескізування, макетування, тривимірне 

моделювання,візуалізацію, конструювання, прототипування. 

Промисловий дизайн як вид діяльності поєднує у собі 

елементи мистецтва, маркетингу та технології. Промисловий дизайн 

охоплює найширше коло об'єктів, від домашнього начиння до 

високотехнологічних, наукомістких виробів. У традиційному розумінні 

до завдань промислового дизайну відносяться прототипування 

побутової техніки, виробничих установок та їх інтерфейсів, 

наземного та повітряного транспорту (у тому числі автомобілів, 

літаків, поїздів), різноманітного інвентаря. Особливе місце займає 
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дизайн меблів елементів інтер'єру, посуду і столових приладів, 

розробка форм і концептів яких, має глибокі історичні передумови. 

Інтелектуальна  власність  на об'єкти, розроблені в рамках 

промислового дизайну, може бути захищена патентом на винахід, 

корисну модель або промисловий зразок.                                    

Секція 3. Архітектурного проектування 

 

Підсекція при кафедрі рисунку та живопису 

 

УДК 749.25 

Т.В. Мякініна,  

студентка 

СВІТЛО В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ 

Важливим аспектом при проектуванні будь-якого приміщення є 

виявлення ролі світлового обладнання у створенні інтер‘єрного 

простору. На сьогоднішній день завдяки новітнім технологіям та 

матеріалам у галузі освітлення дизайнери можуть досягнути певного 

ефекту, створити абсолютно мінливу атмосферу. 

Формування технічних, ергономічних, функціональних і 

естетичних особливостей освітлювальних приладів можна зустріти 

лише в мережі Internet. У більшості джерел міститься інформація, 

що висвітлює досягнення певного ефекту за допомогою різних 

новітніх технологій та матеріалів, що підсилюють певну ілюзію. 

Метою роботи є виявлення особливостей новітніх технологій 

освітлювальних приладів в дизайні та показати способи 

використання в інтер‘єрі.  

Умовно можна виділити чотири типи освітлення: загальне 

(рівномірно розподіляє світло по всьому приміщенню, створює 

фонове освітлення), місцеве (призначене для виділення певних зон 

простору, наприклад робочого столу чи зони відпочинку), 

направлене (використовується для виділення одного об‘єкта, 

частіше всього декоративного елементу) і декоративне (не має ніякої 

функціональної цінності і створюється з чисто естетичними цілями). 

Визначаючи необхідну кількість світла, потрібно враховувати не 

тільки площу приміщення, але і тип фарбування освітлюваної 

поверхні, а також характер освітлення (пряме або спрямоване убік). 
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Різний характер приміщення має свій перелік можливих 

використаних освітлювальних приладів, оскільки неправильно 

підібрані світлові прилади можуть зіпсувати враження людей. 

Естетична функція полягає в тому, щоб підсвічування збігалося з 

загальним меблюванням кімнати, її колірним рішенням, втіленим 

дизайнером в оформлення інтер'єру приміщення. Отже освітлення - 

один з найяскравіших елементів інтер‘єру, оскільки воно здатне 

акцентувати увагу на об‘єкті і об‘ємі приміщення. 

УДК 725.1 

О.Д. Москалюк,  

студентка 

СЕМІОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ 

ФОРМ В ДЕКОРУВАННІ ІНТЕР’ЄРУ НАРОДНОГО ЖИТЛА 

Із плином століть орнаментика народного мистецтва 

значною мірою втратила своє давнє значення, на перше місце 

вийшла її декоративна функція. Поданий матеріал висвітлює деякі 

особливі сторінки української народної творчості, відомі тільки 

вузькому колу спеціалістів, тому подальше вивчення є актуальним 

та розглядає ряд історико-культурних нашарувань і запозичень, 

динамічність і взаємозв'язок яких і визначили художню 

своєрідність українського орнаменту.  

Формування предметного середовища народного житла 

здебільшого розглядається у літературі з етнографічного погляду. 

Проте комплексних праць, які б висвітлювали вплив семіотичних 

особливостей відображення природних форм у декоруванні 

інтер‘єру народного житла не достатньо.  

Метою роботи є формування цілісної картини впливу 

природних форм на предметне середовище народного житла та 

пошук семіотичних значень декору в інтер‘єрі.  

Звернення до археологічних матеріалів, їх детальний аналіз і 

співставлення з етнографічними даними дозволили встановити 

стадіальну послідовність розвитку давньої символіки, розкрити 

змістове значення мотивів та їх трансформоване відображення у 

традиційній орнаментиці. Осмислюючи Всесвіт, людина 

намагалася захистити себе від ворожого впливу непізнаних сил. 

Для цього вона вдавалася до орнаментів як своєрідних замовлянь. 

Антропічні (захисні) функції виконували різьблені й мальовані 
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мотиви на фасадах і в інтер'єрах житла, декоративні тканини, 

дрібна пластика, писанки тощо. Для розуміння давніх нашарувань в 

іконографії народного мистецтва має значення аналіз 

композиційних основ орнаментики. 
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УДК  728.53                                                   

                                                                                                  Т.В. Гик, 

студентка 

ЕВОЛЮЦІЯ СТИЛІВ ДИЗАЙНУ 

Постановкою питання є дослідження екзистенційного поняття  

форми і функції інтер’єрного  оздоблення сучасних споруд, впливу 

європейських шкіл на формування сучасного внутрішнього простору.  

Актуальність теми полягає в тому, що суспільство, яке 

інтегрується в сучасну світову культуру має увібрати в себе досвід 

різнопланових дизайнерів-архітекторів для створення власного 

вектору розвитку. Адже всі без винятку сучасні європейські стилі 

дизайну формувалися в східноєвропейських широтах. Новизна даної 

роботи полягає в систематизації характерних рис різних стилів 

інтер‘єру, виявленні прогнозованих тенденцій.  

Метод дослідження ґрунтується на використанні усталених 

методів наукових досліджень: історичного аналізу, бібліографічних 

та архівних пошуків, узагальненні отриманих результатів 

експериментальним, аналітичним шляхом.  

Стиль – це впорядкована система конструктивних, 

функціональних та декоративних елементів. Їх комбінація для 

кожного стилю – унікальна і виражає соціальні смаки історичної 

епохи. Наприклад, класицизм заснований на системі ордера, а для 

рококо характерні орнаментальні елементи. Зміна суспільних ідей 

завжди супроводжується зміною стилів. Можна ввести класифікацію 

за якою виявимо основні групи стилів: історичні та етнічні. За 

системою формотворення – синтезуючі та аналізуючі. 

До початку ХХ ст. стилі змінюють один одного лінійно. 

Поштовхом до нового сприйняття і формування дизайну став 

російський авангард 1920-1930–х рр. Він створив фундамент для 

різнобічного спрямування всередині однієї стилістичної течії. А це в 

свою чергу було предтечею постмодернізму як культурного 

простору.  

На даному етапі розвитку дизайнерської думки необхідно 

зосередитися на використанні здобутків минулого  для розробки 

інтер‘єру та екстер‘єру відповідно до вимог  часу. 
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УДК 72. 01 

А.В. Доброва, 

студентка 

КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР'ЄРНОГО 

ЖИВОПИСУ 

   Інтер'єрний живопис сучасності тісно пов'язаний з 

формуванням інтер'єру, і більшою мірою створюється спеціально 

для конкретного заданого інтер'єру, він може бути написаній як у 

стародавній манері, так і у найновіших тенденціях образотворчого 

мистецтва. Цей живопис є найголовнішим елементом, який 

покликаний на створення неповторного образу в інтер'єрі, який би 

гармонійно і органічно вливався в нього і підкреслював його 

неповторність і красу. 

   У інтер'єрному живописі, як і в будь-якій іншій галузі, 

звичайно існують свої закономірності і правила. Головним у 

формуванні образу залишається психологічний вплив на  глядача – 

основним критерієм впливу  є кольори, а колір у живописі це 

основний засіб вираження. Всім відомо що світлі сонячні кольорі 

незмінно викликають у людини радужні і приємні почуття, тож для 

створення розслаблюючого та позитивного образу здебільшого 

використовуються теплі та світлі кольори. Для загострення почуттів і 

сприйняття використовуються більш контрастні агресивні й темні 

кольорі – такі як червоний, синій, чорний, вони стимулюють нервову 

систему людини створюючи більш експресивний і неоднозначний 

образ. Значне місце у формуванні композиціі відіграють форми 

плями і відношення розмірів, розташування акцентів . 

   Засобів у живописному мистецтві є безліч – починаючи від  

простих малюнків, які робили первісні люди на стінах своїх печер – 

тобто свого житла, для прикрашання та релігійних обрядів, 

закінчуючи сучасним  і найбільш розповсюдженим живописом, який 

створюється олійними фарбами на холсті. Але головним в усіх видах 

живопису, залишалося и залишається дотепер, це створення 

гармонійного образу, образу, який би захоплював, бентежив і 

подобався б глядачу . Створюючи інтер'єрний живопис митець 

створює образ всього приміщення – атмосфери, яка буде панувати у 

цій кімнаті. 
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УДК 725.54.056 

А.С. Кірєєва, 

студентка 

БЕЗБАР’ЄРНИЙ СЕРЕДОВИЩНИЙ ДИЗАЙН. ОСНОВНІ ПРИРОДНІ 

ФОРМУВАННЯ 

Актуальність теми безбар‘єрного середовищного дизайну є 

надзвичайною для сучасного суспільства, тому що цій проблемі не 

приділяють достатньої уваги. Інваліди є обмеженими в своїй 

активності. Зародження безбар‘єрного дизайну настало після Другої 

світової війни. Аналізуючи успіхи і невдачі у використанні військових 

об'єктів, вчені зрозуміли, що для збільшення ефективності 

обладнання при його розробці необхідно брати до уваги людський 

фактор. З того часу почався розвиток ергономіки як науки, що 

займається дослідженням взаємодії людей з різними пристроями, 

прийомами і обставинами.  

Фізичні перешкоди розцінювалися як бар'єри на шляху до 

свободи особистості. Універсальний дизайн прагне полегшити 

злиття з суспільством всіх людей, включаючи літніх, дітей та 

інвалідів. Зміни, зроблені для блага інвалідів, несуть в собі користь 

для всіх. І якщо добре все продумати, вони навіть не 

потребуватимуть значних витрат. Вони включають в себе такі 

положення, як простота, зручний розмір, комфортність, легкість в 

використанні. 

В розробці інтер'єру треба застосувати принципи, продумуючи 

розміщення меблів та обладнання, облаштувати громадські туалети 

для інвалідів, оснащати лікарні, магазини та інші громадські місця 

спеціальним обладнанням і здійснити індивідуальний підбір 

освітлювальних приладів, меблів, покриття підлоги. Завдання 

дослідження безбар‘єрного дизайну в сучасному середовищі є 

вдосконалити концепцію проектування інтер‘єрів будинків для 

інвалідів та запропонувати концептуальні засади проектування; 

розробити функціональну схему об‘ємно-просторової побудови 

інтер‘єрів приміщення будинку для інвалідів на основі врахування 

ергономіки, безпеки інтер‘єрів; виявити принципи створення 

комфортних умов в обмеженому просторі. 
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УДК 749.25                                                                

Т.С. Маматова,  

студентка  

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕКОРАТИВНИХ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ У 

КОНТЕКСТІ ОФОРМЛЕННЯ СУЧАСНОГО ІНТЕР’ЄРНОГО 

ПРОСТОРУ 

Дослідження історії розвитку освітлювальних приладів дає 

можливість краще зрозуміти взаємозв'язок і взаємовплив техніки і 

культури в цих предметно-декоративних об'єктах середовища. 

Багатовікова історія світильників демонструє залежність їх форм від 

призначення, міри освоєння нових матеріалів, технологій 

виготовлення і  декоративно-прикладного мистецтва і дизайну.  

Існує більше десяти видів світильників: лучина, смолоскип, 

каганець, канделябр, лампа, лампада, ліхтар, свічник, люстра, бра 

тощо. Вони конкретизують певний тип освітлювального приладу, що 

склався історично з відповідного матеріалу, набув конструктивного 

вирішення, функціонального призначення і художньо-стильового 

виразу. Оскільки протягом багатьох століть світильник розглядався 

як невід'ємний елемент інтер'єру житла, його форма та декор 

розвивалися у тісному зв'язку з формою обладнання інтер'єру і 

підкорялися стильовим напрямам. 

Історично аналізуючи еволюцію форми світильників, можна 

простежити виникнення й розвиток їх конструкції та декору. При 

цьому виявляються стійкі структури, які збереглися і до сьогодні. 

Основна причина цього - їх доцільність, практичність, раціональність. 

Виходячи з аналізу історичних форм, можна виявити 

особливості подальшого розвитку світильників. Їх визначення 

надасть можливість сформулювати принципи еволюції 

освітлювальних приладів, які допоможуть у формуванні сучасного 

інтер‘єрного простору. Реагуючи на запити сьогодення, сучасний 

дизайн пропонує екологічно чисті матеріали в оздобленні інтер‘єрів. 

Оскільки нововведення завжди починається із вдосконалення вже 

існуючих форм, у дизайні видається можливим повернення до 

першого джерела освітлення – вогню, який, у поєднанні з сучасними 

і майбутніми технологіями та матеріалами, перетвориться на новий 

вид декоративного освітлювального приладу.  
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УДК 725.711 

О.В. Набігуз,  

cтудент 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ КАВ’ЯРЕНЬ В УКРАЇНІ В 

КІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ  

Збереження історико-культурної спадщини для майбутніх 

поколінь та усвідомлення  її безперечної цінності вважається 

необхідною передумовою розвитку нації та її культури, вимагає її 

збереження  й  відновлення. З цієї точки зору варті вивчення 

закономірності формування інтер‘єру кав‘ярень та кафе, створених 

на межі ХІХ–ХХ ст. в Україні, які є зразками українського модерну. 

 Актуальність цієї роботи зумовлюють художньо-естетична 

цінність інтер‘єру доби сецесії, реалізовані в ньому нові об‘ємно-

просторові, художньо-композиційні рішення, новітні технології й 

передові  на той час інженерні здобутки. 

Магістерське дослідження дасть змогу узагальнити історико-

архітектурні знання у галузі формування  інтер‘єру кав‘ярень та кафе 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст., розширити визнання його історичного, 

культурологічного, художньо-декоративного значення у системі 

культурної спадщини України, стати науковою базою для 

відтворення втрачених і реконструкції  збережених інтер‘єрів, а 

також стати джерелом творчого використання архітектурної 

спадщини на сучасному етапі. 

Наукова новизна полягає в тому, що зроблена спроба 

вивчення інтер‘єру кав‘ярень як цілісного явища з функціонально-

технічних та архітектурно-художніх позицій; виявлені характерні 

особливості архітектурно-просторових та стилістичних рішень 

інтер‘єрів кав‘ярень періоду модерну в Україні в контексті 

формування перших європейських кав‘ярень та принципи їх 

функціонування. 

Проектна розробка дизайну інтер‘єру кав‘ярні у стилістиці  

дослідженого періоду буде своєрідною спробою практичного 

здійснення «діалогу» між історичним надбанням та сучасними 

потребами у задоволенні візуального сприйняття та проведення 

вільного часу. 
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УДК 612.843.32 

А.В. Фоміна, 

cтудентка 

ПРИНЦИПИ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ В ІНТЕР’ЄРІ ВРАХОВУЮЧІ 

ДІЮ ЧАСУ  

Тема сприйняття кольору завжди була актуальною. Це 

підтверджує досвід робіт з філософії і психології, зокрема, роботи з 

впливу кольору на людину, на зміну порогів теплових, смакових, 

слухових відчуттів, сприйняття ваги, самопочуття і настрою людей. 

Крім того, є роботи, в яких досліджений вплив кольору на 

формування «Я - концепції». Доказано, що дія кольору має певну 

семантичну структуру і підпорядкована закономірностям, розуміння 

яких дозволяє передбачати реакцію людини на кольори в різних 

ситуаціях. Результати цих досліджень наводять на думку про 

можливість взаємозв'язку кольору і особистості. 

Дослідження сприйняття кольору в інтер‘єрі базується на 

застосуванні знань сприйняття кольору особистості до формування 

колірної карти простору, визначенні принципів сприйняття кольору 

особистості для створення методичних рекомендацій. 

В роботі ставиться завдання проаналізувати і узагальнити 

наукові уявлення про колірні переваги і особливості людської 

особистості. Встановити характер взаємозв'язку між домінуючим 

кольором і типом темпераменту. Визначити колірну гамму інтер‘єру, 

в якій найбільшою мірою виявляються особливості темпераменту. 

Сформувати колористичні рекомендації простору інтер‘єру і 

визначити методику створення найбільш гармонійного 

колористичного рішення. Сформувати колірне середовище, за 

допомогою якого, можливо спонукати особистість до певних дій, 

самопочуття і взаємодії.  

Об'єкт дослідження – це колірні переваги в інтер‘єрі до типів 

темпераменту. Предмет дослідження - характер взаємозв'язку 

домінуючого кольору інтер‘єру і темпераменту. Наукова новизна 

роботи полягає в тому, що прослідковується характер взаємозв'язку 

сприйняття колірних переваг в інтер‘єрі і особистості. 
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УДК 725.1 

 А.В. Шелест,  

           магістр 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕР`ЄРІВ У ВАЛЬДОРФСЬКИХ 

ШКОЛАХ 

Тема організації інтер`єрів у вальдорфських школах є 

надзвичайно актуальною для української сучасності. Лібералізація 

суспільства та сім`ї після розпаду СРСР призвела до появи нових 

вимог та підходів до виховання та освіти дітей та до оздоблення 

внутрішнього середовища шкіл. На перший план виходить розвиток 

особистості дитини, її природних талантів, індивідуальний підхід до 

кожної дитини. Досвід вальдорфської педагогіки, архітектури та 

дизайну може бути дуже корисним для оновлення української школи, 

тому що принципи організації простору за вальдорфською системою 

спонукають дітей до творчості, фантазування, активного мислення, 

вільнішого поводження, ніж у звичайній школі.  

В теорії і практиці проектування і будівництва вальдорфських 

шкіл увага зосереджена в основному навколо архітектурного 

середовища, тому виділення законів та принципів обладнання  

внутрішнього простору школи – інтер‘єрів класів, холу, коридорів, 

їдальні, актової зали, які ще не були систематизовані та чітко 

сформульовані у західній та вітчизняній літературі, сприятиме 

формуванню інтер`єрів шкільних приміщень нового типу.  

В темі дослідження можна виділити три взаємопов`язані сфери 

– це педагогіка, архітектура і дизайн інтер`єру. Педагогіка визначає 

функціональну організацію архітектурно-інтер`єрного середовища, а 

архітектура і дизайн підтримують та покращують педагогічний 

процес. В роботі визначені принципи формування інтер`єрів 

вальдорфських шкіл - це зв`язок з природою, мобільність, 

масштабність, ритмічність, психологізм та емоційність дизайну, 

«одомашнення» інтер`єрів молодших класів, індивідуальний підхід. 
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Підсекція при кафедрі інформаційних технологій в архітектурі 

 

УДК 738.2 

Н.М. Ткаченко, 

студент 

ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 

Історично в Україні склалися сприятливі умови для 

судноплавства, обумовлені географічним положенням. Легкі 

вітрильні суда використовувались ще за часів Київської Русі. Історія 

створює потенціал сучасного розвитку. 

В Україні існує багато яхт-клубів, вони розташовані в великих 

містах на Дніпрі та інших річках, на узбережжі Чорного моря. Серед 

24 яхт-клубів, що ведуть активну діяльність (організовують змагання 

або круїзи), лише 10 яхт-клубів мають станом на 2010 рік 10 або 

більше власних яхт. Більшість яхт-клубів України не відповідають 

міжнародним стандартам: мають зручну акваторію, проте майже не 

мають необхідної інфраструктури. Яхтовий туризм може 

розвиватись тільки комплексно, необхідна розвинена мережа яхт-

клубів. 

Існує класифікація яхт-клубів за місткістю, кількістю функцій, 

часом використання. За типом обслуговування яхт-клуби поділяють 

на: спортивні яхт-клуби (комплекси, призначені для підготовки 

спортсменів, проведення змагань), туристичні або готельні яхт-клуби 

(рекреаційні комплекси, засновані на інтеграції функцій стоянки яхт і 

проживання екіпажів), комерційні (комерційні підприємства з 

великим набором послуг, у тому числі і прокату суден), муніципальні 

вітрильні клуби (доступні широкому колу бажаючих займатися 

вітрильним спортом). За часом використання в Україні є тільки 

сезонні яхт-клуби; за розміром малі (50-100 місць) та середні (100-

500 місць). Місто Київ зручне для влаштування яхт-клубів як в 

географічному аспекті (наявність великої судоходної річки і 

численних зручних заток), так і в комерційному аспекті (порівняно 

високий рівень доходів населення). Аналізуючи Європейський досвід 

проектування яхт-клубів можемо зробити висновок про їх великий 

розмір (один яхт-клуб вміщує 200-700 яхт), поліфункціональність. 

Досліджується кількість і структура європейських яхт-клубів, 

зосереджених, в основному, на узбережжі Середземного моря. 
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Секція 5. Підвищення ефективноті міського будівництва 

 

УДК 711 

Т.Ю. Куценко, 

студентка  

ВПЛИВ ГЕОПАТОГЕННИХ  ЗОН НА МІСТО 

Існує проблема розміщення забудови  на територіях, які мають 

неблаготворний вплив на стан здоров‘я мешканців. Це спричинено 

впливом земних енергетичних аномалій (ЗЕА). Один із видів ЗЕА – 

геопатогенні зони (ГПЗ). Достатньо переконлива міжнародна 

статистика захворювань людей, які знаходились тривалий час у 

шкідливій для їх здоров‘я зоні, спонукає до серйозного вивчення 

даного питання. 

ЗЕА можуть реагувати на людину по-різному: одні, - в 

результаті випромінювання Землею телуричної енергії , чинять 

благотворну дію на організм (геосалюберогенна зона), другі, - в 

результаті поглинання Землею надземних енергій, чинять на 

організм шкідливий вплив (негативно заряджені ГПЗ), треті – 

найнебезпечніші, дизбалансують всі життєві системи людини 

(маятникові або знакоперемінні зони). 

Таким чином, сучасна людина живе в сфері дії незліченної 

кількості невидимих звичайним зором геогенних фізичних полів. 

Отже, містобудівний аналіз території для кожної стадії 

проектування повинен базуватися не тільки на даних інженерно-

геологічних, санітарно-гігієнічних досліджень, але й на результатах 

біокомфортних досліджень для виявлення гепатогенних процесів у 

земній корі, а також на результатах медичних досліджень щодо 

виявлення рівня захворювань людей, які тривалий час проживали у 

цих зонах. 

Для подальшого розвитку даного питання можна виділити три 

основних етапи: 

І етап – створення чіткої класифікації ГПЗ; 

ІІ етап – здійснити оцінку впливу та визначити ГДК, її прямий та 

опосередкований вплив на стан здоров‘я людини; 
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ІІІ етап – поєднуючи результати двох попередніх етапів 

розробляються містобудівні вимоги, спрямовані на екологічно-

орієнтоване проектування. 

 

 

УДК-656.05 

В.В. Карпенко, 

студент  

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ 

НА СКЛАДНИХ ПЕРЕТИНАХ, ВУЛИЦЬ АРТЕМА В’ЯЧЕСЛАВА 

ЧОРНОВОЛА; ГЛИБОЧИЦЬКИЙ ПРОВУЛОК 

Одним з самих складних перехресть в місті Києві являється 

перехрестя вул. В‘ячеслава Чорновола - вул. Артема. 

Умови роботи даного вузла потребували детального аналізу та 

розробки нової схеми руху автомобілів та пішоходів, так як вузол 

являється одним з головних складових в формуванні внутрішнього 

автодорожнього півкільця в місті Києві. 

Складність вузла полягає в тому що він складається з трьох 

прилягаючих перехресть, та організації руху всіх видів МПТ в межах 

вузла. Організація автомобільного руху здійснюється з допомогою 

світлофорного регулювання. Кількість світлофорів на даному 

перехресті – 20 шт. 

Аналіз режиму руху транспортних потоків показує що зараз з 

основних напрямів руху автомобілів найбільш завантаженими 

являються вул. В‘ячеслава Чорновола та вул. Артема. Загальне 

середньодобове навантаження в вузлі  майже 115000 авт. /добу. 

Також було проведено розрахунок на пропускну спроможність 

вулиць у стоп-лінії, який показав що вона по всіх напрямкам вже 

вичерпана. 

Річні транспортні витрати при існуючій схемі руху автомобілів - 

68000000 грн. При зміненій схемі руху автомобілів – 39000000 грн. 

Аналіз пішохідного руху показав що найбільш завантаженою в 

вузлі є вулиця Артема, інтенсивність пішоходів в годину пік в різних 

перерізах склала від 1104-3600. При існуючій ширині тротуару та 

організацією руху пропускна спроможність пішоходів 

забезпечується. Це ж характерне і для інших вулиць даного вузла. 
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Знаходження оптимального вирішення організації руху повинна 

базуватися на пошуку різних варіантів інженерно планувального 

рішення вузла.  

 

 

УДК-656.05 

В. Степанов, 

студент  

АНАЛІЗ РУХУ АВТОТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ НА ПЕРЕТИНІ 

ВУЛИЦЬ АНТОНОВА ТА ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ 

Повітрофлотський проспект – одна з найважливіших 

магістралей міста Києва, що простягається від вулиці Чорновола до 

аеропорту «Київ». Магістраль відіграє велику роль у житті міста 

Києва, кількість смуг руху-6 в обидва напрямки, межі в червоних 

лініях від 50 до 76 метрів,що відповідає вимогам по категорійності за 

ДБН 360-92**. Протяжність проспекту складає 5,8 кілометри. 

Найближча станція метро «Вокзальна». Автобуси 69. Тролейбуси 

8,17,19,21,22,40. До проспекту прилучаються: вулиці районного 

значення Лукашевича, Солом‘янська вулиця (Т-подібні 

перетини),магістралі загальноміського значення бульвар 

Чоколівський, Червонозоряний проспект (перетин в двох рівнях),та 

житлові вулиці Стадіонна, Смілянська, Вінницька (хрестоподібний 

перетин), Фучіка, Шовкуненка, Іщинського, Сурикова, Курська, 

Клименка, Антонова, Освіти, Донецька, Мишина, Ернста, Медова, 

Волинська (Т-подібний перетин). 

Під час обстеження перетину Повітрофлотського проспекту та 

вулиці Антонова було встановлено:  

- інтенсивності руху транспортних засобів та пішоходів; 

- обмеження пропускної здатності на перетині 

Повiтрофлотського проспекту та вулиці Антонова; 

- швидкості транспортних засобів за типами по смугах; 

- цикл світлофорного регулювання; 

- умови руху транспортного потоку на перетині.  

З‘ясовано, що на даному етапі середньодобова інтенсивність 

транспортного потоку складає 23658 в одному напрямку по 

Повiтрофлотському проспекту на перетині з вулицею Антонова, але 

в години пік на деяких ділянках магістралі виникають 
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затори;величина пішохідного потоку на магістралі є незначною, а 

ширина тротуарів вiдповiдає нормам ДБН 360-92**. 

Встановлено, що обмеження пропускної здатності на магiстралi 

пов‘язані з: 

- малою відстанню між перехрестями, що спричинено великою 

їх кількістю; 

- відсутністю позавуличних пішохідних переходів; 

- невпорядкованістю циклу світлофорного регулювання на 

перетинах; 

- змішаністю транспортного потоку (95% легкові авто,3% 

вантажівки,2% тролейбуси). 

За комплексною схемою транспорту міста Києва 2020 року 

Повітрофлотський проспект має стати магістраллю безперервного 

руху, це потребує суттєвих організаційно-планувальних та інженерно 

конструктивних рішень на цій магістралі. 

 

 

УДК 719, 370.83 

Т.В. Максименко,  

студентка  

ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІСТА 

Цікаво, що саме в постіндустріальний період, яким називається 

сучасний етап суспільного розвитку, туристична діяльність стала 

називатися «індустрією туризму», тим самим набуваючи якостей 

важливої складової розвитку економіки та містобудування в багатьох 

регіонах та, навіть, країнах. Справа в тому, що туризм є однією з 

найбільших, високоприбуткових і найдинамічніших галузей світової 

економіки. На сферу туризму припадає близько 6% світового 

валового національного продукту, 7% світових інвестицій, кожне 16 

робоче місце, 11% світових споживчих витрат, 5% всіх податкових 

надходжень. 

Успішний розвиток туризму має великий вплив на такі ключові 

галузі економіки, як транспорт та зв'язок, торгівля, будівництво, 

виробництво товарів народного споживання, сільське господарство 

та ін. 

Туристична діяльність входить до складу основних функцій 

міста, серед яких - економічні, політичні, науково-освітні, соціальні, 



76 

 

транспортні та ін. Чим більше місто, тим більше функцій воно 

виконує в загальній системі розселення країни та на регіональному 

рівні. Переважна концентрація основних діяльнісних функцій в 

крупних і найкрупніших містах, з одного боку, та зосередження 

чисельних об'єктів культурної спадщини в містах, з іншого, 

обумовлюють важливе значення туристичної діяльності як галузі 

економіки та туристичної інфраструктури на розвиток міст і їх 

функціональних підсистем. 

 

 

УДК 711.4-112 

К.О. Штепа,  

студентка   

Ю.В. Крумеліс,  

професор  

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ КОМУНАЛЬНИХ СЛУЖБ УКРАЇНИ 

Сьогодні житлово-комунальне господарство можна віднести до 

найбільш проблемних галузей народного господарства України. 

Система, що тут склалася дійсно бажає кращого. Майже всі  

житлово – експлуатаційні підприємства мають змогу утримувати 

лише самі себе і своєю бездіяльністю втратили довіру мешканців 

житлових будинків. 

Населення   втомилось чекати суттєвих змін і наголошувати на 

найголовніших проблемах  в житлово-комунальній галузі: 

незадовільна якість послуг, невідповідність тарифів і якості послуг, 

які надаються, й незадовільний стан під‘їздів і прибудинкових 

територій. Але не менш актуальними зараз є проблеми з гарячим 

водопостачанням, втратами води, тепла та газу через діряві труби у 

під‘їздах  і дворах, перебої з водопостачанням і водовідведенням, 

поводження з побутовими відходами. Ситуація є досить критичною. 

Однією з головних причин сучасного стану галузі є відсутність 

чіткої системи обліку та контролю за кількісними та якісними 

параметрами житлових послуг, що породжує можливість для ЖЕО 

недоброякісно виконувати свої послуги. При цьому робітники цих 

служб практично не несуть ніякої відповідальності перед 

населенням. Більш того, вагомих стимулів до підвищення 

продуктивності праці  за сьогоднішньої ситуації не існує. Значна 
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зношеність обладнання житлово – комунальних підприємств, 

застарілість житлового фонду, хронічне недофінансування місцевих 

бюджетів. 

Проблема контролю якості надаваємих послуг є однією з 

нагальних проблем галузі і підвищення якості оцінювання об‘єктів 

житлово-комунального господарства є актуальною задачею на 

сьогодні.  В основі її вирішення важливе місце займає розробка 

методів оцінювання з врахуванням особливостей і умов 

функціонування окремих підприємств ЖКГ.  

Оцінка якості житлово-комунальних послуг та рівня 

задоволення ними потреб населення може проводитися: 

- за результатами опитування мешканців щодо ступеня 

задоволення їх потреб якістю житлово-комунальних послуг 

(централізоване опалення,  постачання питної та гарячої води, 

утримання будинків, споруд та прибудинкових територій);  

 - за допомогою лабораторних випробувань (зокрема, 

робітниками санепідемстанцій) щодо відхилення якісних 

характеристик житлово-комунальних послуг від вимог державних 

стандартів, нормативів, норм і правил;  

- за результатами експертної  оцінки; 

- органолептичними методами; 

- розрахунково – аналітичними методами. 

Проблему оцінки якості негайно потрібно вирішувати. 

Розрахунок загального показника якості робіт і послуг, який 

використовувався для контролю якості, планування підвищення її 

рівня, порівняння якості споріднених підприємств  був 

запропонований ще за радянських часів і  визначався з 

використанням таких показників: 

- якість виконання робіт і послуг; 

- ступінь економічності досягнутого рівня якості; 

- якість організації праці. 

Впровадження системи оцінки якості надання послуг дасть 

можливість контролювати роботу підприємств ЖКГ  і впливати на 

них. А керуючи якістю послуг ЖКГ, ми тим самим керуємо якістю 

життя населення, виконуючи головну задачу розвитку сучасного 

суспільства. 
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УДК 711.73 

Т.О. Дужар,  

студентка   

Є.О.Рейцен,  

професор  

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ «МІСТОБУДІВНА 

ЛОГІСТИКА» 

Транспортна логістика визначається як сфера діяльності, яка 

охоплює три області: процес планування, організації та здійснення 

раціональної та недорогої доставки вантажів з місць їх виробництва 

та до місць споживання; контроль за всіма транспортними та іншими 

операціями, які виникають на шляху слідування вантажів з 

використанням сучасних засобів телекомунікації, інформатики та 

інших інформаційних технологій; надання відповідної інформації 

вантажовласникам.  

До задач транспортної логістики відносять: створення 

транспортних систем, в тому числі транспортних коридорів та 

транспортних ланцюгів. Транспортний коридор – це частина 

національної або міжнародної транспортної системи, яка забезпечує 

значні вантажні перевезення між окремими географічними 

районами. Транспортний ланцюг – це етапи перевезення вантажу на 

визначені відстані, протягом визначеного часу з використанням 

одного або декількох видів транспорту. Всі вантажі залишаються у 

незмінному стані: забезпечується технологічна єдність транспортно-

складського процесу, вибір виду і типу транспортного засобу.  

Сучасні міста мають великі труднощі для вирішення проблем 

життєзабезпечення своїх жителів. Бурхливий розвиток особистого 

автотранспорту веде до заторів на дорогах. Всі спроби вирішити цю 

проблему поки не дають радикальних результатів. Історично окремі 

підсистеми у місті намагаються самостійно вирішити свої проблеми.  

Є багато факторів, які здатна вирішити лише «логістика 

міста»(англ.City Logistics,нім.City-Logistik),так як лише вона здатна 

скоординувати багаточисельні ланцюги діяльності: від регулювання 

дорожнього руху та автоматизованого управління світлофорами, які 

дозволяють розподіляти транспортні потоки великого міста, до 

систем управління інфраструктурою товарних ринків, 

адміністративних та соціальних потоків. Це і є міською логістикою. 
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УДК 711 

В.В. Голубенко,  

студент  

СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ ПОВСЯКДЕННОГО 

КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В 

ЦЕНТРАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ КИЄВА. 

Розглянута центрально-планувальна чистина Києва на 

наявність та ефективність використання об‘єктів повсякденного 

культурно-побутового обслуговування.  

Громадськими центрами повсякденного обслуговування є 

школи і дитячі садки, заклади торгівлі та громадського харчування, 

об‘єкти побутового обслуговування.  

Проведений аналіз пішохідної доступності до об‘єктів доводить 

що дану територію охоплюють лише школи та аптеки, а найбільше 

не вистачає дитячих установ. Також враховуючи те, що засоби  

побутового обслуговування досліджувались в комплексі (вони не 

розділялись при дослідженні на конкретні об‘єкти як то: пункти 

прийому хімчистки, побутова хімія і т. д.) можемо зробити висновок, 

що реальна ситуація з об‘єктами побутового обслуговування значно 

гірша за ті комплексні дані, що були отримані. 

З іншого боку, слід зазначити, що всі ці об‘єкти, по-перше –  

 необхідні саме населенню, а по-друге радіуси доступності та 

правила розташування використовуються при чіткому розмежуванні 

міста на мікрорайони. Треба враховувати те, що в центрі міста 

багато території, що віднесена офіційно до житлової, насправді 

використовується як адміністративно-ділова. Також зазначимо, що 

саме в центрі не існує чіткого розмежування на мікрорайони. Отже, 

найочевидніший варіант вирішення проблеми – додати об‘єкти там, 

де їх не вистачає – може не підійти.  

Перш за все, слід визначитись з внутрішнім мікрорайонуванням 

центрально-планувальної частини Києва. Також треба провести 

аналіз території для визначення реальної житлової території, а 

також прослідкувати за тенденцією її зміни і вже після цього братися 

за реконструкцію мікрорайонів та зміни кількості об‘єктів КПО. 
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УДК 711 

С.О. Музиченко, 

студент  

ОЦІНКА ПЕРЕДУМОВ ПРОВЕДЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
АВТОДРОМУ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЧАЙКА» 

За часів Радянського Союзу автодром спорткомплексу 

«Чайка», який  побудований ще в 1973 році, був найкращим в Україні 

і був обладнаний на рівні міжнародних автодромів. 

Проте з плином часу через недостатнє фінансування та 

поганий менеджмент автодром занепав. Сучасне функціонування 

даного об‘єкту є неефективним. З поміж усіх недоліків, що 

спричиняють негативні наслідки, найбільш помітні такі: система 

безпеки автогонщиків і глядачів; застаріла інфраструктура 

спортивного комплексу; технічні показники трас; - фізичний знос, 

невідповідність нормативним вимогам. Щоб змінити ситуацію 

потрібно провести модернізацію даного об‘єкта. 

Розвиток автоспорту породжує достатньо велику кількість 

позитивних факторів: економічний ефект, збільшення туристичних 

потоків, підвищення авторитету і престижу, соціально-культурний 

ефект, перспективна можливість розвитку нових видів промислової, 

наукової та конструкторської діяльності. 

На даному етапі в Україні автоспорт розвивається проте в 

основному тільки на регіональному рівні і з незначною активністю на 

міжнародній арені. Проведення престижних автогонок міжнародного 

значення для України та ФАУ (Федерації автоспорту України) поки 

що залишаються лише мрією. 

Після проведення реконструкції у відповідності до міжнародних 

стандартів автоспорту, які регулюються FIA (міжнародна федерація 

автоспорту), «Чайка» матиме змогу проводити змагання на 

міжнародному рівні, також зросте авторитет Києва і, що не менш 

важливо, можна отримати максимальний економічний ефект від 

використання даної території, що обумовлюється основним 

принципом містобудування – найбільш ефективного використання 

території. 
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УДК-711 

В.В. Карпенко, 

студент  

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАЗЕМНИХ СТОЯНОК У МІСТІ 

Зростає рівень автомобілізації. В зв'язку з цим, проблема 

організації зберігання автомобілів стала дуже гострою. Місць для 

стоянок не вистачає, особливо тимчасових. 

Один із способів організації тимчасових стоянок Ғ 

використання проїзної частини. При двосторонньому русі, як 

правило, використовують крайню праву смугу. У випадку 

одностороннього руху використовують крайні праву та ліву смуги 

руху. Для проїзду автомобілів залишається 1, в кращому випадку 2 

смуги руху. 

Дослідження можливості збільшення кількості машино-місць на  

існуючих стоянках були проведені на вулиці одностороннього руху 

ім.  Шота Руставелі у місті Києві. Існуюча стоянка  довжиною 52 м  

вміщує 8 автомобілів. Автомобілі розміщуються паралельно 

тротуару:

     
Площа, яку займає 1 автомобіль становить 15 м2, для руху 

залишається 2 смуги, ширина тротуару 6 м, відстань між 

автомобілями різна (від 1 до 4 м). 

Для упорядкування автомобілів на стоянці нами було 

запропоновано 6 варіантів, які порівняні в таблиці: 
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№

 

п

/

п 

Тип 

розміщення 

автомобілів 

Площа, 

яку 

займає 1 

автомобі

ль, м2 

Кількість 

автомобілі

, що 

паркую-

ться, шт. 

Кі-

сть 

смуг 

руху 

Ширина 

тротуар

у, м 

Примітка 

1 
Під кутом 

30° 
21 11 2 5,51 

Відстань між 

автомобілями 0,5м 

2 
Під кутом 

45° 
17,5 15 2 5 

Відстань між 

автомобілями 0,5м 

3 
Під кутом 

60° 
19,4 14 2 4,52 

Відстань між 

автомобілями 0,7м 

4 
Паралельно 

тротуару 
15,5 7 2 6 

Відстань між 

автомобілями 2 м 

5 

Парами 

паралельно 

тротуару 

14,4 8 2 6 

Відстань між 

автомобілями 1-2 

м 

6 
Під кутом 

90° 
14,8 17 2 5 

Відстань між 

автомобілями 0,7м 
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Розрахунок показав, що найбільш оптимальним в даному 

випадку є варіант ғ6, який збільшує місткість стоянки більш ніж в   

2-рази. 

Секція 6. Підвищення ефективності використання водних, 

теплових та енергетичних ресурсів і охорони навколишнього 

природного середовища 

 

Підсекція при кафедрі водопостачання 

УДК 628.515                                                                         

 І.С. Кузьмич,  

студент 

КОМПАКТНІ УСТАНОВКИ 

Для збільшення ефективності освітлення в сучасних умовах 

розпочинають використовуватись в технології очистки води 

тонкошарові відстійники, але нормативних даних в СНиП дається  

досить мало. Тому ставиться задача дослідження трубчастих 

відстійників в комбінованих спорудах «Компакт», на які є ряд 

патентів і авторських свідоцтв. У лабораторії створена 

експериментальна установка, що представляє собою натурний 

фрагмент тонкошарового модуля. Установка складається із однієї 

трубки, моделі відстійника, бака – регулятора, мірного бака, 

підвідних і відвідних трубопроводів, які забезпечують постійну 

витрату води. Лабораторні досліди прово-димо на воді із міської 

водопровідної мережі на штучно приготовленій суспензії із глини. У 

якості коагулянту використовуємо неочищений сірчаний алюміній  

Al2(SO4)3 * nH2O+mSiO2 (ГОСТ 5155-74). Доза коагулянту для вод 

різного складу не однакова, тому виконується пробне коагулювання 

з метою визначення дози коагулянту, яка забезпечує максимальний 

ефект освітлення води даного складу.  Оптимальна доза коагулянту 

викликає утворення крупних пластівців, які швидко осідають. Для 

збільшення гідравлічної крупності, між камерою реакції і відстійником 

вводимо флокулянт (ПАА).  

Ефективність розділення суспензії визначається і для 

тонкошарового відстійника, при русі суспензії в ньому, і для суспензії 

в потоці в циліндрі при  тій же висоті по вертикалі. 
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Для визначення ефективності розділення зависі в 

тонкошаровому відстійнику при різних концентраціях зависі, дозах 

реагенту і витраті здійснюємо відбір проб вихідної і освітленої води 

після відстоювання з певним інтервалом часу, що дорівнює часу 

повної зміни потоку у відстійнику. Концентрації зависі визначаємо 

двома методами: за допомогою ФЕК, та масовим методом 

(фільтрування через фільтр та визначення маси зависі, яка затри-

мується на фільтрі).  При обробленні експериментальних даних 

визначаємо навантаження на напірний тонкошаровий відстійник. 

 

 

УДК 515 

Ю.Я. Подольчук, 

студент  

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ ЗАТОКИ О. ВЕЛИКИЙ  

Затока о. Великий являє собою своєрідний природний 

відстійник, антропогенного походження для дніпровської води, де 

внаслідок збігу певних умов та обставин, якість води виявилася 

кращою, ніж в Дніпрі. Враховуючи такі умови і тенденції погіршення 

якості вихідної дніпровської води в районі забору ДнВС 

пропонується забір води з цього поверхневого джерела. 

Найбільша протяжність о. Великий із Заходу на Схід – 978м; із 

півдня на північ (до устя затоки) – 1550м. Довжина берегової лінії 

становить 4290м. Мінімальна ширина між берегами (на вході в 

затоку) – 275м. Береги розчленовані мало, по всій довжині рельєф 

спокійний, пологий, без різких обривів, вкритий рослинністю. 

Абсолютні відмітки о. Великий – 91.2…91.5м, що на 4.6..4.9 м. вище 

дна приймального відсіку резервуару насосної станції 1-го підйому. 

З метою визначення об‘єму затоки о. Великий необхідно 

виконати батиметричну зйомку з використанням приладу GARMIN 

GPSMAP 178C (кольоровий картоплотер і ехолот) з додатковим 

приймачем радіомаяка GARMIN, який використовує дані по 12 

супутниках. Урізи води фіксуються пішохідними маршрутами за 

допомогою персонального навігатора GPS-системи. 

На основі отриманих даних в   програмному забезпеченні 

AutoCAD від Autodesk  виконано цифрову 3-вимірну модель 

рельєфу, з метою уявлення  особливостей  дна затоки. І в результаті 
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обробки цієї моделі було отримано геометричні характеристики 

затоки. 

В середньому глибина складає 15м., максимальна – 21,2 м. 

площа поверхні дна близько 1 060 000 м. Площа дзеркальної 

поверхні становить 1 051 00м. Улоговина затоки вміщує до 16 млн м³ 

води.  

 

 

УДК 628.515 

О.О. Садчиков, 

аспірант  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ НА ДВОШАРОВОМУ ФІЛЬТРІ 

Очистка води від сполук заліза –  в ряді випадків досить 

складна задача, яка може бути вирішена тільки комплексно. Ця 

обставина в першу чергу зв‘язана з різноманітністю форм існування 

заліза в природних водах.  

В даній роботі показано, як змінюються концентрації заліза та 

втрати напору по довжині двошарового фільтра відносно швидкості 

та часу фільтрування. 

Дослідження проводилися в ВКП Обухівводоканал на моделі 

двошарового фільтра. Установка включала: фільтрувальну колонку, 

п‘єзометричний блок, аераційний пристрій та трубопроводи з 

запірною арматурою. Вода з середнім вмістом заліза 0,8 мг/л  

подавалася з двох водоносних горизонтів – сеноманського та 

юрського, по напірному трубопроводу на аераційний пристрій, після 

якого надходила на фільтрувальну колонку. Завантаження фільтра 

складалося з двох шарів: перший – антрацит крупністю 1,1 – 1,2 мм, 

другий – кварцовий пісок крупністю 1,0 – 1,1 мм.  Фільтрування 

проводилося з постійним напором. Регулювання першочергової 

витрати води виконувалось запірними пристроями, встановленими 

на трубопроводі подачі та відводу води. Середня швидкість 

фільтрування води приймалась в межах від 5 до 10 м/год, рН в 

межах від 7,5 – 8,2, втрати напору фільтра визначались за 

допомогою п‘єзометрів, розташованих на окремих ділянках фільтра 

та які розміщені на п‘єзометричному блоці. Проби води відбирались 
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за допомогою пробовідбірників. Концентрація заліза визначалась 

згідно прийнятої методики ДСТУ СанПіН. Промивка фільтруючого 

завантаження проводилася з інтенсивністю 14 л/(схм2) на протязі 10 

хвилин. 

Згідно отриманих результатів можна прослідкувати наступне: 

час стабілізації фільтра настає після 22 годин фільтрування, 

оптимальний час роботи фільтра  –  46 годин, оптимальна швидкість 

фільтрування –  5-7 м/год. 
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 Підсекція при кафедрі гідравліки та водовідведення 

 

УДК 532.546 

І.В. Садовська, 

 магістр 

АНАЛІЗ І РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСУ НІТРИФІКАЦІЇ ПРИ ОЧИСТЦІ 

СТІЧНИХ ВОД 

Запобігання антропогенного евтрофування водойм, 

обумовленого, насамперед, надходженням в них біогенних 

елементів азоту і фосфору у наш час є надзвичайно актуальною 

проблемою. Найбільший практичний інтерес представляє біологічні 

методи вилучення біогенних елементів. 

Наведене в літературі велике різноманіття запропонованих 

моделей і методів, в основному, описують процеси біологічної 

очистки і недостатньо враховують конструктивні особливості 

реакторів і параметри їх роботи. Тому на основі аналізу цієї 

інформації у роботі наведений запропонований нами метод 

розрахунку процесу нітрифікації.  

У ході досліджень розроблена математична модель для 

реактора, що працює за схемою аеротенк-змішувач при протіканні 

процесу нітрифікації. Для визначення параметрів нітрифікації 

отримано розв‘язання аналітичними методами системи рівнянь, які 

описують біоокиснення амонійного азоту 
4N NH   до нітритів 

2N NH   
з урахуванням кисневого режиму, яке дозволяє оцінити динаміку 

нітрифікації в залежності від віку мулу і концентрації кисню.  

Побудовані  основні залежності  для    концентрації амонійного  

азоту  в  залежності  від  віку  мулу,  температури та концентрації  

розчиненого  кисню. Оцінено вплив різних інгібуючих факторів на 

процес нітрифікації, а також вплив температури на даний процес. 

Виконано співставлення  з  дослідними  даними  та  дані  

рекомендації  для проектування стадії нітрифікації для аеротенка – 

змішувача. 
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 Підсекція при кафедрі теплогазопостачання і вентиляції 

 

УДК 631.22.628.8 

О.Ю. Шуваєва, 

 студентка 

Е ФЕ К Т И ВН І  ПР И С ТР ОЇ  Д Л Я В ИК ОР И С Т АН Н Я 

С О Н ЯЧ Н ОЇ  Е НЕ Р ГІ Ї  В  У М ОВАХ  У К Р АЇ Н И  

Проблема енергозбереження пов‘язана з обмеженістю 

енергоресурсів, економічним і екологічним аспектами. Виробництво 

енергії спричиняє енергетичне забруднення атмосфери, що 

наближається до теплонадлишків Землі від сонячної радіації. В 

Україні при низькому рівні промисловості спостерігається високий 

рівень енергоспоживання. Основним споживачем енергії є системи 

кондиціонування мікроклімату. Вирішенням проблеми є утеплення 

будівель, підвищення ефективності систем опалення та раціональне 

використання вторинних і поновлювальних джерел енергії.  

Сонячна енергія – потужний вторинний енергоресурс. На 

більшості території країни в холодний період року спостерігається 

незначна кількість сонячних днів, а лише на півдні вони тривають 

найдовше. Розроблена велика кількість ефективних сонячних 

колекторів. Вони є дорогими для умов скрутного економічного 

становища. Найбільш недорогим рішенням є пластикові колектори, 

що штампуються з поліетилену або інших полімерів, і  

застосовуються для нагріву води басейнів у літній період. 

Продуктивність їх сильно залежить від швидкості вітру. Низький 

гідравлічний опір дозволяє приєднати контур колекторів в систему 

циркуляції води басейну. Їхнє застосування обмежується 

недовговічністю полімерів від ультрафіолетового випромінювання.  

Розроблені ефективні конструкції дешевих полімерних 

сонячних колекторів, які дозволяють отримати високу ефективність, 

низьку залежність від дії вітру, можуть слугувати оздобленням 

будівлі та є достатньо довговічними. При цьому використовується 

низький коефіцієнт теплопровідності полімерів у порівнянні з 

металами у поєднанні з додатковою теплоізоляцією.  
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Підсекція при кафедрі теплотехніки 

 

УДК 620.91 

І.М. Бернацька, 

студентка 

ЗАХОДИ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТА-

ЧАННЯ 

Постійне зростання ціни на природний газ в умовах відсутності 

достатньої кількості власного газу в Україні призводять до 

непродуманих і неефективних дій в напрямку його заміни на інші 

види палива. В той же час не проводиться загальнодержавної 

політики в галузі зменшення витрат газу в газових мережах, 

особливо в розподільчих в межах від ГРС до споживача включно. 

Для аналізу можливих витрат в цій системі, її умовно можна 

поділити на три елементи: ГРС, газова мережа і споживач. ГРС, що 

експлуатуються сьогодні, облаштовані застарілим обладнанням, яке 

далеко позаду сьогоднішнього рівня техніки в цій галузі як по 

надійності, так і по керованості обладнання і, відповідно, ступеню 

автоматизації. Самі технологічні схеми ГРС теж вкрай не досконалі. 

Це не дає змоги швидко реагувати на зміни тиску в системі з 

достатньою точністю, взагалі не контролюється склад газу та його 

калорійність, що призводить до перевитрат газу в мережах 

середнього та низького тиску і унеможливлює їх оптимізацію. Звідси 

витікає і перша низка заходів – підняття технічного рівня обладнання 

ГРС до сьогоднішніх можливостей в цій галузі техніки. 

Другий елемент – це система трубопроводів мереж середнього 

та низького тиску. В цій галузі є сьогодні магістральний напрямок –  

заміна металевих трубопроводів на поліетиленові, що є безумовно 

прогресивним шляхом модернізації системи газопостачання. 

Нарешті, обладнання газоспоживних апаратів у споживача на 

сьогодні не відповідає рівню техніки, досягнутому в передових 

країнах. Але саме тут криється велика доля всіх витрат в системі. 

Пальники та системи автоматики не можуть забезпечити 

економічний рівень споживання газу. Газове обладнання не 

герметичне, герметичність клапанів не контролюється і такий 

контроль не вимагається нормативними документами. 
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Все вищенаведене вимагає проведення суцільної 

інвентаризації обладнання, що сьогодні експлуатується, визначення 

відповідності його технічного рівня, досягнутому на сьогодні світі в 

цій галузі, розробки програми заміни його більш ефективним 

обладнанням, модернізації всієї системи розподільчих газопроводів 

та перегляду нормативної бази в галузі газопостачання. 

 

 

УДК 620.91 

О.В. Демусь, 

студент 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ТЕПЛОВІЗОРІВ. 

Останнім часом поступово розгортається робота з утеплення 

огороджуючих конструкцій житлових будинків. При цьому ці роботи 

проводяться не організовано окремими квартирами за кошти 

мешканців без належного контролю з боку державних наглядових 

органів. Якість такого утеплення не відповідає ніяким стандартам, бо 

перевірити її мешканцю будинку досить важко, тому що ззовні 

утеплення може виглядати досить надійно. Ефективним засобом 

перевірки якості робіт з утеплення є використання тепловізора. 

Роботи, проведені в м. Вишневому по дослідженню будинків, що 

утеплені частково, дали змогу зробити деякі висновки щодо 

ефективності використання тепловізора. 

Дослідження не утеплених ділянок фасаду показало, що до 

початку утеплення фасадів необхідно провести попередні роботи. 

Для панельних будинків в деяких місцях необхідно відновити шви 

між панелями. В цегляних будинках є місця на фасадах, де треба 

відновити шви між цеглою, бо вони були не заповнені розчином під 

час зведення будинків належним чином. Залізобетонна перемичка 

над віконною проймою є просто широкою річкою для втрат теплоти і 

для її перекриття треба приймати окремі інженерні рішення. 

Після утеплення використання тепловізора дає змогу 

ефективно перевірити якість робіт – рівномірність утеплення вздовж 

фасаду, наявність неякісного встановлення склопакетів. 
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Однак, тепловізійна зйомка має і свої недоліки. Оскільки для 

правильного визначення температури поверхні необхідно правильно 

задати її оптичні характеристики, тут можуть бути допущені 

суб‘єктивні помилки оператора. Для уникнення таких помилок 

необхідно проводити контрольні визначення температури поверхонь 

з різною фактурою за допомогою контактної термометрії.  

 

 

УДК 631.22 

О.В. Гарячий, 

студент 

Н.В. Чепурна, 

асистентка 

РОЗРАХУНОК ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ В ГРУНТІ ТА РІЗНИХ 

ВИДАХ СУБСТРАТНИХ СУМІШЕЙ  

Для визначення кількості вологи, яка випаровується з грунту 

(субстрату), можна застосувати залежність для визначення потоку 

пари з поверхні рідини з урахуванням так званого коефіцієнта 

«неповноти водності» η. Для культиваційних споруд η=0,8’0,85, тоді: 

  гр
б

зр
в

п
вв F

Р
ccG

3,101..  , (кг/год), 

де  п
вc  - концентрація водяної пари біля поверхні грунту кг/м3; 

..зр
вc  - концентрація водяної пари в робочій зоні, кг/м3; 

бР  - барометричний тиск, кПа; 

грF  - площа грунту, м2. 

Коефіціент масообміну    знаходять з критеріального рівняння 

для умов природньої конвекції, який враховує масообмінні критерії 

Нуссельта і Прандтля: 

  26,0
rPAr66,0 uN , 

де rP  - дифузійний критерій Прандтля: 3600rP
D


 , для 

практичних розрахунків приймаємо rP =0,61. 

Отже, 
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де l - характерний розмір: грFl  ; 

D   - коефіцієнт дифузії, який можна визначити за 

формулою: 
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де //
пР  - парциальний тиск водяної пари в робочій зоні, кПа; 

Кількість теплоти, яка витрачається на процес випаровування 

вологи з поверхні грунту визначаємо за формулою: 

вGrQ 28,0 , Вт, 

де r  - питома теплота пароутворення, кДж/кг. 

 

 

УДК 620.91 

С.Н. Печура,  

студенти  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ 

СЕРІЇ ПТВМ 

На переважній більшості районних опалювальних котелень та 

станцій теплопостачання централізованих систем теплопостачання 

основним теплогенеруючим обладнанням є водогрійні котли серії 

КВГМ та ПТВМ виробництва Дорогобузького котельного заводу (нині 

РФ). Котли цих серій також використовуються на всіх ТЕЦ в якості 
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пікових котлів. Котли експлуатуються по 20 і більше років, але через 

хорошу ремонтоздатність та вдалу і надійну конструкцію 

продовжують експлуатуватись і далі. Однак, їх теплотехнічні 

показники, а саме, питома витрата пального та електроенергії, 

сьогодні вже не задовольняє високим вимогам з енерго-

ефективності. Причина цього недоліку полягає в застарілій 

автоматиці та конструкції пальників. Особливо це стосується котлів 

серії ПТВМ. Котли цієї серії поділяються по потужності згідно даних в 

таблиці 1. 

Таблиця 1. 

ғ п/п Тип котла Потужність, 

МВт / 

Гкал/год 

Штатна 

кількість 

пальників 

Пропонована 

кількість 

пальників 

1 2 3 4 5 

1 ПТВМ-30 35 / 60 6 1 

2 ПТВМ-50 58,15 / 50 12 2 

3 ПТВМ-100 116,3 / 100 16 3 

4 ПТВМ-180 209,3 / 180 20 6 

 

Відповідно таблиці потужності в котлах цієї серії збільшується 

кількість пальників. Саме велика кількість пальників малої 

потужності є основною вадою котлів серії ПТВМ. Велика кількість 

пальників призводить до необхідності ступеневого регулювання 

потужності. Наприклад, для котла ПТВМ-30 є три ступеня 

потужності: 2 пальники (11,66 МВт), 4 пальники (23,33 МВт) і 6 

пальників – повна потужність. Вочевидь, це не може задовольняти 

сьогоднішні потреби теплових мереж, які потребують плавного 

регулювання. При такому алгоритмі регулювання відсутня 

можливість налаштування кожного пальника індивідуально по 

співвідношенню паливо-повітря. Це призводить до збільшення 

питомої витрати палива та погіршенню екологічних показників котлів. 

Замінити ці котли на нові – задача фінансово не підйомна для 

підприємств комунальної енергетики. Реальний шлях підвищення 

енергоефективності подібних котлів – це зменшення кількості 

пальників з улаштуванням сучасної системи автоматики з плавним 

регулюванням потужності у всьому діапазоні. Співпраця в цьому 
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напрямку з фірмою SAACKE HmbH (Бремен, ФРН) дала змогу 

пропонувати сьогодні модернізацію котлів серії ПТВМ зі значно 

меншою кількістю пальників (див. таблицю 1). Подібна модернізація 

дозволить зменшити питому витрату газу на 6’8%, зменшити викиди 

NOx та CO до європейського стандарту. 

 

 

УДК 620.91 

Д.П. Гламаздін,  

студент 

СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМИ 

ТЕПЛОНОСІЯМИ ДЛЯ МАЗУТНИХ ГОСПОДАРСТВ. 

Згідно вимог СНиП ІІ-35-76, кожна котельня потужністю більше 

20 МВт повинна мати резервне паливо, в якості якого зазвичай 

виступає мазут. Мазут повинен знаходитись у так званому 

«гарячому резерві», що означає, що він повинен знаходитись при 

підвищеній температурі, значення якої визначається в залежності від 

його марки. Традиційно мазут підтримується при підвищеній 

температурі або за допомогою водяної пари, або перегрітої води. 

Обидва ці теплоносії мають ряд вад, серед яких, значне підвищення 

тиску в системі при необхідності підняття температури. Для системи 

з водяною парою в якості теплоносія додатковою вадою є 

необхідність боротьби з гідравлічними ударами в системі. 

Альтернативою цим теплоносіям є високотемпературні 

органічні теплоносії, або термічні масла. Для цих теплоносіїв 

характерною є слаба залежність тиску від температури, що дає 

змогу підвищувати температуру термомасла до 300˚С та вище 

фактично при атмосферному тиску без кипіння. Термічні масла 

горючі, але не вибухонебезпечні і не такі, що легко займаються. 

Широкому розповсюдженню термомасел заважають як їх деякі 

об‘єктивні причини, що ґрунтуються на їх фізичних властивостях, 

таких як: досить високий коефіцієнт температурного розширення, 

змінність теплофізичних властивостей при зміні температури, що 

ускладнює теплотехнічні та гідравлічні розрахунки термомасляних 

систем. 
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Для розширення застосування термомасляних систем 

необхідно, разом з продовженням досліджень процесів 

теплопередачі та гідродинамічних особливостей цих систем 

розробити рекомендацію щодо їх застосування та нормативну базу 

для проектування, яка сьогодні практично відсутня.  

 

 

УДК 620.91 

Р.В. Ушацький, 

студент 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАКЕТНОГО 

ЗРАЗКА ДВОТРУБНОГО МІКРОКАНАЛЬНОГО ТЕПЛООБМІННИКА 

ДЛЯ ВІДБОРУ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНОЇ ТЕПЛОТИ СКИДНОЇ ВОДИ  

Експериментальні дослідження проводились на експери-

ментальному стенді, що призначений для теплотехнічних і 

гідравлічних досліджень різних теплообмінників поверхневого типу. 

Гідравлічна частина стенду складається з двох контурів - по 

першому контуру рухається холодна вода з водопроводу, а по 

другому контуру рухається нагріта вода з баків по замкненому циклу.  

Метою гідравлічних досліджень є знаходження величини втрат 

тиску охолоджуючої води при проходженні через теплообмінник в 

залежності від кількості води, що проходить через теплообмінник. 

Дослідження теплотехнічних характеристик експеримент-

тального зразка теплообмінника проводяться з використанням двох 

водогрійних ємкостей, в яких розміщені два нагрівальні електричні 

ТЕНи.  

Метою теплотехнічних досліджень було знаходження 

потужності теплообмінника в залежності від середньої 

логарифмічної різниці температур між холодною та нагрітою водою. 

Проведення гідравлічних і теплотехнічних досліджень 

здійснюється на експериментальному стенді, який дозволяє 

визначати витрати води, температури води і їх перепад при 

проходженні через теплообмінник, а також потужність 

теплообмінника, що досліджується. 
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Секція 7. Нові ресурсозберігаючі технології з виробництва 

будівельних матеріалів і виробів 

 

Підсекція при кафедрі фізики 

 

УДК 539.421:620.179.17 

Д.М. Корендович, О.Ю. Комар, 

студенти  

І.О. Азнаурян, 

доцент 

ВИБІР ТИПУ ТВЕРДОГО ПАЛИВА ДЛЯ МОДЕЛІ РАКЕТИ 

БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ 

У попередніх дослідженнях ми висвітлили проблему побудови 

ракет, але перед нами постало питання використання для ракет 

дешевого, екологічного, ефективного, зручного в роботі твердого 

палива. Проведений аналіз джерел інформації дав можливість 

вибрати декілька позицій складу палива. Це калієва селітра і цукор, 

калієва селітра і деревне вугілля, натрієва селітра і цукор, натрієва 

селітра і целюлоза у вигляді паперу. Після проведення 

експериментів було з‘ясовано, що вище зазначеним вимогам 

відповідає паливо із нітрату калію та цукру.  

Зазначимо, що вибраний склад палива: нітрат калію+цукор має 

такі переваги як - з ним легко працювати після приготування (тобто 

після температурної обробки порошків даних компонентів у 

присутності води утворюється тверда 

однофазна система, що складається 

з твердого розчину сахаридів і 

нітрату). Крім того, дане паливо 

майже виключає нерівномірне 

горіння, забезпечує високі тягові 

характеристики. На рис. 1 показано 

зовнішній вигляд паливних шашок, 

які і були використані для запуску 

ракети. 

 Подальші дослідження будуть проводитись у напрямку 

експериментального підбору каталізаторів і стабілізаторів для 
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даного складу палива з метою підвищення питомого імпульсу 

палива та уточнення фізичних параметрів, розробки конфігурацій 

двигунів для моделей ракет. 

 
 
УДК 542.86 

О. М. Бреус, В.В. Мазурак, 

студенти  

В.А. Глива, Г.Д. Потапенко, 

доценти   

РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ 

НА ОСНОВІ АМОРФНИХ МАГНІТОМ’ЯКИХ СПЛАВІВ 

Найбільш ефективним засобом захисту від впливу 

електромагнітних полів та випромінювання є їх екранування за 

допомогою провідних матеріалів. Для екранування низькочастотних 

електромагнітних полів найчастіше використовуються сплави класу 

пермалою ( сплави з вмістом нікелю від 45% до 89% з добавками 

молібдену, хрому, кобальту). Проте головним недоліком пермалоїв є 

втрата захисних властивостей внаслідок механічних деформацій. 

Так, деформація пермалою 79 НМ (вміст нікелю 79%) на 10% 

захисні властивості знижуються у 18 разів.В останні десятиріччя 

розроблені нові магнітом‘які матеріали – аморфні металеві сплави з 

вмістом кобальту до 80%,  і мають магнітні проникності 150000 – 

300000, а після відпалу – 800000 – 1500000. Дослідження довели, 

що екран з аморфного сплаву завтовшки 40 мкм та вмістом кобальту 

70% забезпечує таку ж ефективність захисту, як пермалой 

завтовшки 0,5 мм (вміст нікелю 80%). При цьому екран з аморфного 

сплаву може піддаватися будь-якій деформації без втрат захисних 

властивостей. Стрічки з висококобальтового аморфного сплаву були 

використані для виготовлення захисного фартуха електрозварника. 

Випробування показали, що захисний шар зі стрічок, з‘єднаних 

тканим плетінням, забезпечує ефективність захисту у 

низькочастотній області (в основному електромагнітні поля 

промислової частоти 50 Гц та її вищих гармонік) на рівні 10-15дБ (в 

4-5 разів), а на середніх та високих частотах – до 60 дБ (до 1000 

разів). При цьому фартух зберігає еластичність, що є обов‘язковим 

для промислової експлуатації.  
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УДК 53869:331.45                                                    

 Б.М. Єременко, 

студент 

СИСТЕМА  КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБНИЧОГО 

СЕРЕДОВИЩА  

На сьогоднішній день існує низка проблем, пов‘язаних з 

насиченістю робочих приміщень технічними заходами різного 

походження. На працюючих в таких приміщеннях негативно 

впливають електромагнітні поля, випромінювання антропогенного 

походження, шуми та ненормований стан повітря.  Впровадження 

комп‘ютерної техніки теж висуває задачу підвищення рівня охорони 

праці користувачів. Відомості про фактичний стан виробничого 

середовища визначають заходи для його нормалізації. Контроль 

фізичних параметрів виробничого середовища доцільно здійснювати 

у неперервному режимі з накопиченням даних для подальшого 

аналізу, з огляду на залежність всіх параметрів від навантаження на 

електромережу, складу та кількості задіяного обладнання. 

Розроблена система контролю (Рис.) фізичних факторів, що 

негативно впливають на користувачів автоматизованих систем, 

працює таким  чином. Датчики реєстрації магнітного поля, рівня 

іонізації, відносної вологості і температури повітря розташовуються у 

критичних точках автоматизованої системи і підключаються до 

лінійних входів звукових карт комп‘ютерів (Lin-in). Датчик акустичного 

шуму підключається до мікрофонного входу (Міс). Отримані сигнали 

обробляються програмою аналізу частотного спектра (Spectrogram) і 

лініями зв‘язку автоматизованої системи передаються на сервер та 

автоматизоване робоче місце уповноваженої особи з охорони праці 

(АРМ ОП). Отримана інформація накопичується в дисковій пам‘яті, 

що дає можливість аналізувати динаміку змін фізичних факторів.  

 

Рис. Схема передачі інформації про фізичні параметри середовища: 

          1–датчики реєстрації рівнів фізичних факторів, 2–концентратор. 
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УДК 538.61:331.45 

 О.А. Маруда, Є.С. Полуков, 

студенти  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ РОЗПОДІЛІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТ-

НИХ ПОЛІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ 

Електромагнітні поля  є одним з найпоширеніших фізичних 

факторів негативного впливу на людей. Дослідження розподілу 

електромагнітних полів технічного обладнання, яке планується 

задіяти в облаштуванні житлових приміщень і будівельних 

матеріалів, з яких побудована споруда, дозволяє зменшити 

негативний вплив на людину. Роботи, які ведуться для зменшення 

цього впливу базуються на вивченні електромагнітних полів окремих 

джерел, розробці схем взаємного розташування технічних засобів та 

правильному використанні будівельних матеріалів, які забезпечують 

часткове екранування і компенсацію електромагнітних полів. Тому, 

при розміщені великої кількості різноманітної техніки (джерела, що 

генерують низькочастотні електромагнітні поля – комп'ютерна та 

оргтехніка, системи електроспоживання та кондиціонування, 

побутова техніка та інші, і джерела, що генерують високочастотні 

електромагнітні поля - радіотелефони, телекомунікації, СВЧ-пічки, 

тощо)  у приміщеннях бажане попереднє аналітичне прогнозування 

рівнів електромагнітних полів.   

На сьогоднішній день спеціалісти вважають гранично 

допустимою величину електромагнітної індукції 0,2 - 0,3 мкГн. При 

цьому вважається, що розвиток хвороб (особливо лейкемії) 

можливий при тривалій дії на людину електромагнітних полів. 

Результати експериментальних досліджень рівнів електромагнітного 

поля, що створюють побутові електроприлади показали, що 

контрольна точка, в якій фіксується електромагнітна індукція більше 

0,2 мкГн знаходиться на відстані: для холодильника – 1,2 м від 

дверей; для телевізора – 0,1 м (в радіусі від мотора);  для праски в 

режимі нагрівання – 0,25 м від ручки,  для торшеру з двома 

лампочками по 75 Вт – 0,03 м від провода,  для електродуховки – 0,4 

м. Отже, щоб зберегти своє здоров'я, при проектуванні і спорудженні 
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нових житлових будинків потрібно враховувати просторовий 

розподіл електромагнітних полів. 

 

Підсекція при кафедрі хімії 

УДК 541.183  

Є.С. Балобан,  

студент 

ВПЛИВ НІТРОГЕНОМІСТКИХ СПОЛУК НА ПРОЦЕС ФІНІШНОЇ 

ОБРОБКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ           

Дослідженнями минулих літ встановлено позитивний вплив 

фосфоромістких комплексонів на процес  фінішної обробки 

матеріалів систем АІІІ B V і АІІ B VI . Дана робота присвячена пошуку 

азотомістких комплексонів ,як активаторів процесу поліровки 

п‘єзоелектричних матеріалів. 

 Відомо застосування  динатрієвої солі тилендіамінтетра-

оцтової кислоти як складової частини суспензій та мастильно-

охолоджуючих технологічних засобів для фінішної обробки 

напівпровідникових та п‘єзоелектричних матеріалів. 

Одним із напрямків модифікації етилендіамінного фрагмента 

ЕДТА, є збільшення числа вуглеводневих ланок між атомами азоту. 

Це призвело до синтезу гомологів ЕДТА. Ці кислоти утворюють такі 

ж по складу комплекси,що і ЕДТА. 

Стійкість і розчинність у воді нормальних моноядерних 

комплексонатів,як правило,швидко падають з ростом числа 

метиленових груп. Ця обставина, за нашими припущеннями, 

дозволяє застосувати ці кислоти в складі МОТЗ не тільки як 

реактиви, що дозволять в певній мірі утилізувати продукти обробки, 

а і як реактиви, що дозволять, дещо утилізувати продукти обробки 

п‘єзоелектричних та напівпровідникових матеріалів. Крім того, 

можливо утворення і інших комплексонатів з d і p –елементами 

другої, четвертої, п‘ятої і шостої груп. 

Відомо,що застосування ТМДТА, замість ЕДТА, дозволяє різко 

збільшити вибірковість комплексоутворення по відношенню до 

кобальта(ІІІ),алюмінію(ІІІ),галію(ІІ),купруму(ІІ) у порівнянні з іншими 

катіонами. Дослідження, щодо комплексоутворення з 

літієм,ніобієм(V),вісмутом (ІІІ) нам не відомі. А тому, використовуючи 

здатність вище сказаних елементів до комплексоутворення, можна 
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припустити ,що гомологи ЕДТА можуть бути застосовані як складові 

МОТЗ при фінішних процесах обробки п‘єзоелектричних і 

напівпровідникових матеріалів. 

УДК 621.187.001. 
А.Д. Зоріна, 

студент  

КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ (Сu-Сг)-Мо 

Раніше було встановлено, що композиційні матеріали Си-Сг, 

отримані з використанням методів порошкової металургії, можуть 

бути використані для контактів дугогасильних камер вакуумних 

вимикачів. Одним з факторів, що може цьому перешкодити, є 

домішки, які містяться в порошкових композитах у значних 

кількостях. Способом, що істотно знижує їхній вміст, є плазмово-

дуговий переплав. Однак, застосування методу плазмово-дугового 

переплаву вимагає створення спеціалізованого дорогого 

обладнання. 

Єдиним методом для одержання композиційних матеріалів 

забезпеченим обладнанням є електронно-променеве випаровування 

і наступна конденсація у вакуумі. Використання цього методу дає 

можливість одержувати конденсати із вмістом газоподібних домішок 

не вище, ніж у вихідному матеріалі, навіть у випадку випаровування 

таких активних металів, як хром. 

Враховуючи позитивний вплив добавок хрому в мідну матрицю 

для підвищення механічних властивостей електричних контактів, в 

роботі були проведені дослідження композицій Сu-Сг, в результаті 

яких, встановили оптимальний вміст хрому в мідну матрицю. Для 

підвищення ерозійної стійкості при роботі контактів в низьколеговану 

хромом мідну матрицю вводили різні концентрації дисперсно-

зміцнюючої добавки молібдену, в результаті чого, отримували 

композиції (Сu-Сг)-Мо з різним вмістом молібдену. 

Композиційні матеріали Сu-Сг одержували електронно-

променевим методом при випаровуванні хрому й міді з роздільних 

джерел з наступним осадженням на стаціонарну підкладку. 

Рівномірному осадженню міді й хрому на підкладку сприяло те, 

що ці компоненти мають близькі температурні залежності тиску 

пари. 
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Підсекція при кафедрі товарознавства і комерційної діяльності 

 

УДК 339.1:69.002  

О.О. Козлова, 

студент  

Н.М. Півень, 

              асистент  

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУХИХ 

БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ ГІПСОВОГО В’ЯЖУЧОГО 

НА РІВЕНЬ ЇХ ПРОДАЖУ 

Сухі будівельні суміші - це порошкоподібні композиції, що 

складаються із мінеральної або органічної в‘яжучої  речовини, 

наповнювачів і заповнювачів, добавок, які виготовляють у 

заводських умовах. 

Зробивши дослідження та проаналізувавши споживні 

властивості сухих гіпсових сумішей різних виробників, таких як: 

насипна густина після ущільнення, терміни тужавлення, межа 

міцності, адгезія до основи, паропроникність та витрати матеріалу 

можна зробити висновок, що всі виробники, якщо вони декларують ці 

характеристики, забезпечують високу якість продукції. 

Отже, проаналізувавши показники якості, можна сказати, що 

багато закордонних та деякі українські виробники не вказують у 

каталогах своєї продукції дуже важливі показники, такі як: усадка, 

адгезія до основи, терміни тужавлення, межа міцності на стиск і 

розтяг та інші, що не тільки затрудняє визначення часу роботи з 

розчином, його кількість та область використання, але й дає привід 

сумніватись в їх якості. 

Проаналізувавши роздрібну мережу будівельних супермаркетів 

м. Києва варто підкреслити, що деяким українським та більшості 

закордонним виробникам слід стимулювати споживачів не тільки 

підвищенням якості продукції, але й звертати увагу на маркетингові 

заходи, такі як: викладка товару, інформаційний супровід та 

упаковку. 
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Провівши маркетингове дослідження можна зробити висновок 

про те, що лідером українського ринку сухих будівельних сумішей на 

гіпсовій основі є підприємство "Кнауф Гіпс Донбас", що випускає 

високоякісні сухі гіпсові суміші, доля ринку якого, складає понад 30%. 

УДК 334 

Ю.А. Лагута,  

студент 

А.О. Сосновський, 

 доцент 

ПРОЕКТИ «БУДІВНИЦТВО-УПРАВЛІННЯ-ПЕРЕДАЧА» ЯК РІЗНО-

ВИД ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Проекти „Будівництво-Управління-Передача‖ (або концесія) – 

це технологія, що інтенсивно застосовується у проектах з розвитку 

інфраструктури, які реалізуються на засадах державно-приватного 

партнерства. За цієї моделі підприємству приватного сектора, що 

зазвичай називається (концесіонером), національним урядом або 

державним органом (концесієдавець) надається концесія з 

проектування та будівництва об‘єктів інфраструктури в цій країні. 

У концесію можуть надаватися об'єкти  права  державної  чи 

комунальної   власності,   які   використовуються  для  здійснення 

діяльності у таких сферах  господарської  діяльності: 

водопостачання, відведення та очищення стічних вод; збирання та 

утилізація сміття; будівництво та/або експлуатація автомобільних    

доріг,    об'єктів    дорожнього господарства, інших дорожніх споруд; 

будівництво та експлуатація аеропортів та ін. Основними етапами 

проекту «Будівництво-Управління-Передача» є: підготовка проект-ту; 

запрошення до участі в тендері; подання тендерних пропозицій та 

обрання переможця; переговори та оформлення  документації; 

– будівництво – виконується організацією, котра в більшості 

випадків найнята концесіонером відповідно до договору 

будівельного підряду. Будівництво здебільшого фінансується за 

рахунок запозичених і власних коштів; 

– управління – концесіонер експлуатуватиме й управлятиме 

об‘єктом концесії впродовж концесійного періоду, як правило, на 

умовах договору про користування та обслуговування, укладеного зі 

спеціалізованою організацією, котра найчастіше є також інвестором 

проекту; 
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– передача – є фінальною стадією проекту. Після завершення 

концесійного періоду об‘єкта концесії спеціально створеною 

організацією (концесіонером) передається державі об‘єкт концесії. 
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УДК 691.58:699.82 

Л.П. Андрієвська,  

студентка 

АНАЛІЗ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНИХ 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Улаштування захисту огороджувальних будівельних 

конструкцій від зволоження та фільтрації води називають 

гідроізоляцією, а матеріали, з яких улаштовують гідроізоляцію — 

гідроізоляційними. Вони мають бути водонепроникними і достатньо 

довговічними. До гідроізоляційних матеріалів на полімерцементній 

основі належать цементно-піщані розчини з добавками полімерів: 

латексів, вінілацетатних, поліуретанових емульсій або синтетичних 

смол. Вони можуть бути армовані мікрофіброю скловолокна, 

нейлону, базальтового або поліефірного волокна. Полімерні добавки 

підвищують рухливість суміші, збільшують водонепроникність, 

морозо- і тріщиностійкість покриттів, а також їх стійкість до 

агресивного впливу рідин і газів. 

Останніми роками гідроізоляційні матеріали на основі цементу 

широко увійшли в практику будівництва завдяки наявності ряду 

переваг перед іншими матеріалами:  

1. екологічно нешкідливі: їх можна застосовувати не тільки 

всередині приміщень, а й для ізоляції плавальних басейнів і навіть 

резервуарів з питною водою.  

2. гідроізоляційні матеріали на основі цементу мають більш високі 

фізико-механічні властивості (висока адгезія, велика когезійна 

здатність, паропроникність) та показники надійності, ніж, наприклад, 

матеріали на бітумній основі. 

3. економічні показники залежать від витрати матеріалу, який 

визначається ступенем дії водного навантаження. 

4. важливою технологічною особливістю полімерцементних гід-

роізоляційних покриттів є те, що по них можна укладати опоря-

джувальні матеріали (облицювальну плитку, декоративну штука-

турку, фарбувати їх тощо ) без улаштування перехідних допоміжних 

шарів, що зменшує трудозатрати на влаштування гідроізоляційного 

покриття. 
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Недоліком полімерцементних матеріалів є низька еластичність. 
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УДК 347.2 

А.С. Вальчук, 

студент 

Н.Б. Сердюченко, 

доцент 

ШАХРАЙСТВО З НЕРУХОМІСТЮ 

На сьогоднішній день незаконні операції з нерухомістю стають 

все більш розповсюдженими явищами. Шахрайство – це незаконне 

набуття права власності на чуже нерухоме майно. Моральна шкода 

жертв шахрайства з нерухомістю (перш за все з житлом) досить 

висока тому, що втрата житла в результаті шахрайських дій 

сприймається потерпілими, як життєва катастрофа. 

Шахрайські дії можна класифікувати за різними підставами. 

Перша із них – сфера діяльності шахраїв. Друга - предмет 

злочинного посягання, в якості якого виступають гроші, чи майнові 

права. Шахрайства на вторинному ринку нерухомого майна 

складають основний об‘єм по відношенню до первинного ринку 

нерухомості. Класичні способи шахрайства з грошима при 

розрахунках – „кукла‖ з різноманітними варіаціями та одночасний 

продаж об‘єкта нерухомості декільком покупцям. Самостійну групу 

способів складають шахрайства, де у якості правовстановлюючих 

документів використовується довіреність чи заповіт. Найбільш 

розповсюджені схеми шахрайства з  нерухомістю наступні: 

укладення договору громадянином частково чи повністю 

недієздатним; продаж нерухомості однією особою, без урахування 

інтересів інших членів родини; укладення договору за підробленими 

документами, які посвідчують особу і об‘єм повноважень. 

Розповсюджена схема обману, пов‘язана зі збором завдатку. 

Шахрайство при оренді нерухомого майна відноситься до лідерів 

серед операцій на ринку. Шахрайство на первинному ринку 

нерухомого майна пов‘язані, як правило, з діяльністю керівників 

юридичних осіб. Розповсюдженими є такі способи: невиконання 

сторонами своїх зобов‘язань; посередницькі фірми не передають 

гроші їх справжнім власникам; вкладення будівельною компанією 

коштів приватних інвесторів в інші комерційні проекти та ін. 
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УДК. 624.04:531 

А.С. Вальчук, 

 студент 

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ, ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ТА ЕСТЕТИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНИХ ТОНКОШАРОВИХ 

ШТУКАТУРОК 

Сьогодні на ринку будматеріалів представлений величезний 

вибір дисперсійних тонкошарових штукатурок для оздоблення 

фасадів.  

Властивості декоративних тонкошарових штукатуркок можна 

розділити на три основні групи: технологічні, експлуатаційні та 

естетичні. Для кожної групи виділений ряд показників, які розглянуті 

в дослідженні. Так, наприклад, такі показники як адгезія, 

паропроникність, тріщиностійкість, міцність на розтяг при згині, 

ударна міцність, морозостійкість тощо є визначальними в процесі 

експлуатації. До технологічних властивостей відносять: час 

використання розчинної суміші, витрата розчинної суміші, спосіб 

нанесення, температура використання та експлуатації, відкритий час 

роботи та інші. До естетичних властивостей відносять 

різноманітність кольорів і  фактур, наочна виразність тощо. 

 Під час досліджень проаналізовано показники полімерце-

ментних штукатурок з фактурою «короїд» та акрилових 

тонкошарових декоративних штукатурок п‘яти виробників: Ceresit 

(Україна), KREISEL (Україна), Baumit (Австрія), Sto (Німеччина), 

ATLAS (Польща). Для цього була проведена  оцінка якісних 

показників за п‘ятибальною шкалою методом ранжування. Товар 

виробника, який мав найвигідніше співвідношення «ціна-якість», був 

визнаний кращим. 

 Отже, з представлених зразків за результатами досліджень 

серед полімерцементних штукатурок перевагу можна віддати 

продукції компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)», тобто штукатурці 

Ceresit CT 35. Серед представлених до аналізу акрилових 

штукатурок найбільшу кількість балів набрали зразки Stolit K/R/MP (з 

різними фактурами) німецького концерну «Sto AG» та Сeresit СТ 63, 

СТ 64, СТ 60. В цілому, слід зазначити, що продукція торговельної 

марки Ceresit має найкраще співвідношення «ціна-якість». 



110 

 

 

УДК 330.322.014 

Ю.В. Гладка, 

студент 

ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ В НЕРУХОМІСТЬ. КОТЕДЖНІ МІСТЕЧКА 

Зараз в Україні на різних стадіях реалізації перебуває понад 80 

котеджних селищ, у кожному з яких – у середньому 40–50 будинків. 

Сьогодні котедж або особняк сприймається вже не лише як літня 

резиденція, а як постійне місце проживання. 

Обсяг ринку котеджних містечок під Києвом становить  

577 тис. кв. м. Прогнозується, що в 2010 році обсяг ринку порівняно з 

2009 роком збільшиться на 49,17% і становитиме 992 тис. кв. м. За 

даними компанії «Канзас», 80% ринку займають котеджні містечка 

бізнес- та еліт-класу, решта — економ-містечка і таун-хауси. 

Будівництво котеджів є одним з найпривабливіших напрямів 

інвестування. Експерти не виключають, що на момент введення 

містечок в експлуатацію в деяких залишаться непродані будинки. 

Але це наслідки загострення конкуренції і цінової політики 

забудовників, які до введення містечка в експлуатацію підвищують 

ціни. Приміром, у містечку Романово (таун-хаус бізнес-класу) ціна 

квадратного метра підвищилася з $850 до $2500.   Будівництво 

котеджних містечок сьогодні найактивніше ведеться в столиці. За 

даними експертів, під Києвом будується близько 18 котеджних 

селищ. Основна частка пропозицій заміських будинків припадає на 

Обухівський, Одеський та Бориспільський напрями. У сегменті 

дорогої заміської нерухомості за кількістю заявок лідирують 

Обухівський та Житомирський напрями (55% від загального обсягу 

запитів). На другому місці Бориспільський – 25%. Популярні й 

Одеський та Вишгородський напрями – 15%. Багато покупців 

заміської нерухомості бажають придбати будинок, розташований за 

15–25 км від Києва. Охочих купити будинки далі, ніж за 30 км від 

міста, не більше 10%. До 80% покупців цікавляться об‘єктами 

площею до 200–250 кв. м у селищах з розвиненою інфраструктурою 

та в безпосередній близькості до Києва. Будівництво котеджів – це 

вкладання інвестицій в бізнес, що є досить прибутковим. Адже на 

будівництво будинку, наприклад, у «Конча-Заспі», що 
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продаватиметься згодом за 2.000.000 американських доларів, 

витрачається не більше 100.000. Прибуток очевидний. 

УДК691-38.3-03 

Ю.В. Гладка, 

студентка 

ТОВАРОЗНАВЧІ ТА МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ 

РІВНЯ ПРОДАЖУ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ 

До товарознавчих аспектів підвищення обсягів продажу 

гіпсокартонних плит відносяться: асортиментна політика 

підприємства; підвищення якості продукції; покращення споживних 

властивостей.  

До маркетингових аспектів підвищення обсягів продажу 

гіпсокартонних плит відносяться: технічна підтримка замовника; 

навчальні центри; нормативний супровід продукції; реклама; імідж 

компанії. Зручність при використанні, можливість позбутися 

трудомістких "мокрих" процесів, швидкість виконання робіт, 

зниження питомої собівартості квадратного метра роботи, безмежні 

можливості в сфері дизайнерських рішень роблять продукцію 

"Кнауф" практично незамінною для будівництва та ремонту. 

Найпопулярніші в Україні звичайні гіпсокартонні плити завтовшки 

12,5 мм (за наявними оцінками, до 60% продажів припадає саме на 

них). Близько 20% продажів становлять вологостійкі плити 

завтовшки 12,5 мм і близько 10% — звичайні плити завтовшки 9,5 

мм.  

В Україні якість гарантується такими стандартами: ДСТУ Б 

В.2.7-95-2000 «Листи гіпсокартонні. Технічні умови», ТУ У В.2.7 – 

24577862.001 – 98. «Листи гіпсокартонні. Технічні умови. 

Технологічний Регламент ТОВ «Кнауф» на виробництво 

гіпсокартонних плит». Німецькі будівельні норми та стандарти на 

ГКП: DIN 18180  «Гіпсокартонні плити», DIN 18181 « Гіпсокартонні 

плити в висотному будівництві», DIN 18182  «Комплектуючі для 

роботи з гіпсокартоном». 

В навчальних центрах створена найкраща матеріальна база, 

проводяться виїзні семінари, освоєні і впроваджені навчальні курси 

за спеціально розробленими програмами: комплектні системи сухого 

будівництва фірми КНАУФ, виготовлення і монтаж гіпсокартонних 

конструкцій криволінійної форми, штукатурні системи фірми КНАУФ 
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для ручного нанесення, технологія механізованого нанесення 

гіпсових штукатурок фірми КНАУФ. 

УДК 339.138 

С.М. Грищенко, 

студент 

Н.Б. Сердюченко, 

доцент 

АНАЛІЗ ТА ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В 

УКРАЇНІ 

Основні чинники, що стабілізували ціни у 2009 році: 

- особливості ментальності наших громадян, чимало з яких 

ставляться до  нерухомості, як до однієї з основних життєвих 

цінностей; 

- вичікувальна позиція банків, які не поспішали виставляти на 

аукціони заставні квартири, що забезпечують проблемні кредити; 

- недовіра до банківської системи і будь-яких валют; 

- специфіка вітчизняного ринку нерухомості, яка полягає в 

тому, що більшість угод - це, фактично, обмін однієї нерухомості на 

іншу (з доплатами й компенсаціями); 

- вкрай обмежена кількість альтернативних можливостей 

розміщення накопичень з метою їх збереження; 

- проблеми з будівництвом нового житла, заморожування 

більшості будівель; 

- низька забезпеченість житлом значної частини населення. 

Крім чинників, що стабілізували ціни, існують і чинники, які 

сприяли зниженню цін: 

- величезний розрив між цінами на нерухомість і доходами 

громадян; 

- велика кількість проблем в економіці і суспільстві країни 

(неефективність економіки, дефіцит бюджету, згортання 

виробництва, різке збільшення боргових зобов‘язань, висока 

інфляція, постійні політичні протистояння. Список можна 

продовжувати.). Як наслідок цього: 

- відплив капіталів і кваліфікованих кадрів із країни; 

- зменшення експорту та інвестицій; 

- різке зниження доходів більшості потенційних покупців; 

- вихід з ринку нерухомості спекулятивного капіталу; 
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- припинення іпотечного кредитування; 

- переоцінка цінностей (багато учасників ринку змінили своє 

ставлення до нерухомості, вона втратила свою інвестиційну 

привабливість); 

- паніка, що виникла у розпал кризи в середовищі покупців 

іпотеки, а також інвесторів, котрі вклали кошти в нерухомість; 

- розгорнута пропагандистська компанія, спрямована на різке й 

прискорене зниження цін. 

 

 

УДК 339.13 

А.М. Ковтун,  

студентка 

А. Л. Скрипник,  

доцент 

ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

В сучасній Україні існує ряд чітко виражених правил торгівлі, які 

офіційно затверджені для різних випадків (зокрема, Правила торгівлі 

продовольчими товарами, Правила продажу товарів на ринках 

тощо). Однак їх дотримання є суттєвою проблемою, перш за все 

через відсутність державних контролюючих органів, а також 

відсутності дієвих інструментів впливу на торговельні підприємства у 

Спілки захисту прав споживачів. 

 За даними наших досліджень найбільш часто порушуються 

такі вимоги правил торгівлі: 

1. Продаж товарів громадянам повинен здійснюватись чистою 

вагою і повною мірою. Засоби вимірювання, що використовуються в 

торговельній діяльності для розрахунків із покупцями, повинні мати 

державне повірочне тавро і проходити повірку в установленому 

порядку. 

2. У торговельному залі повинні бути встановлені на 

доступному для покупців місці контрольні ваги й інші вимірювальні 

прилади. 

3. Касири та інші працівники, які мають право одержувати від 

покупців гроші за проданий товар, зобов'язані приймати від них 

зношені купюри. 
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4. Забороняється обумовлення продажу одних товарів з 

обов'язковим придбанням інших або примушування покупця 

одержувати замість здачі інші товари. 

5. Забороняється продаж товарів, що не мають належного 

товарного вигляду та із закінченим терміном придатності. 

6. Роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими 

виробами здійснюється тільки при наявності у підприємців ліцензії.  

7. Забороняється роздрібна торгівля алкогольними напоями 

або тютюновими виробами у дрібно-роздрібній мережі, з рук та в не 

пристосованих для цього приміщеннях; на території дошкільних, 

навчальних і лікувальних закладів та прилеглих територіях.  

8. Забороняється продаж алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів громадянам, які не досягли 18-річного віку. 

9. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не 

заборонені для реалізації. Такі харчові продукти можна продавати 

тільки за умови наявності ряду ветеринарних документів. 

Отже, доки правила торгівлі не будуть контролюватись на 

належному рівні, якість товарів та обслуговування залишатимуться 

на низькому рівні. 

 

 

УДК 658.8 : 674.21 

А.М. Ковтун, 

студентка 

Н.О. Щербина, 

асистент 

ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ВИРОБІВ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ 

ПІДЛОГИ З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ 

 Для покриття підлог використовуються сучасні матеріали, такі 

як: масивна дошка, паркет, паркетні щити, паркетні дошки. 

  Розглянемо характеристики найбільш поширених видів 

паркету.  

Штучний паркет - це окремі планки, на краях яких є паз і 

гребінь. Розміри планок можуть змінюватися у відносно широких 

межах: довжина 150-500 мм (з кроком 5 мм) та товщиною 15-20 мм.  
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 Паркетна дошка. Довжина її складає 600-2500 мм, ширина 65-

200 мм. Вартість паркетної дошки з дуба коштує від 25-55 ум.од. за 

1кв.м.  

Щитовий паркет складається із двох шарів. Основу 

виготовлено із низькосортної деревини, а верхній шар з цінних порід. 

Паркетні щити можуть бути таких розмірів: 400х400, 600х600, 

800х800. Художній паркет характеризується тим, що більшість його 

елементів має різну форму. За рахунок підбору кольору, породи 

деревини, можна отримувати цілі картини на підлозі, які називають 

палацовим паркетом.  

  За  характером  розпилу паркет поділяють на радіальний, 

тангенціальний і змішаний. За  якістю  й текстурою  деревини 

відповідно до європейських стандартів наші виробники поділяють 

штучний паркет на такі  класи: селект, стандарт, класік, натур, русті 

кал, кантрі. Залежно від товщини паркет поділяють на три категорії: 

перша- 22-25 мм, друга – 15-19 мм, третя – до 15мм. 

 Споживчі властивості паркету значною мірою залежать від 

сировини. Поширеними у виготовленні паркету є такі породи: дуб, 

бук, клен, ясен, бамбук, гевея, палісандр, олива, тик  та інші. 

  Для паркетних підлог основними є такі характеристики: 

міцність, вологостійкість, довговічність, стиранність та екологічність. 

Вартість та якість підлоги з натуральної деревини визначають не 

лише споживчі властивості виробів, а й технологія укладки. Основні 

лідери — виробники паркету в Україні забезпечують 50% 

вітчизняного виробництва, яке загалом задовольняє 85% потреб 

українського ринку. Отже, паркет - матеріал екологічно чистий, 

довговічний. Його великим мінусом залишається лише висока ціна. 
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УДК 624.01:339 

К. О. Лаврухіна,  

студентка  

Н.М. Півень,  

асистент 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОШАРОВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ ОГОРОД-

ЖУЮЧИХ СТІНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

У даний час при будівництві житла велика увага приділяється 

енергозберігаючим технологіям, які дозволяють понизити 

тепловитрати через несучі конструкції і тим самим здійснюють 

економію тепла житлових приміщень.  

У новому будівництві система теплоізоляції на фасаді будинку 

має забезпечити суцільний термоізоляційний контур.  

Принципова відмінність вентильованих фасадів від методу 

скріпленої теплоізоляції полягає в тому, що елементи конструкції 

працюють окремо й не становлять єдину конструкцію. Такий спосіб 

утеплення є більш дорожчим ніж ССТ та має строк служби 25 років. 

Недоліки методу: спосіб утеплення малоефективний, якщо 

температура різко опускається за 0 °С. При цьому зволожений 

утеплювач промерзає й може перебувати в такому стані весь період 

збереження мінусової температури повітря, внаслідок чого стіни 

промерзають. Суть системи скріпленої теплоізоляції полягає в 

закріпленні на поверхні стіни утеплювача так, щоб між ними 

практично не було стиків, завдяки чому утворюється суцільна й 

рівномірна теплоізоляційна оболонка без «містків холоду». Недоліки 

системи: необхідність періодичного відновлення (фарбування) 

декоративного шару, можливі механічні пошкодження в процесі 

експлуатації.  

На сьогоднішній день все частіше використовуються для 

огороджуючих конструкцій системи із однорідних теплоізоляційних 

матеріалів: автоклавного газобетону, перлітобетону, ніздрюватого 

бетону, які мають високі фізико-технічні властивості. Використання 

виробів з ніздрюватого бетону в огороджуючих конструкціях 

дозволяє знизити матеріалоємність будівлі покращити 

енергозберігаючі та комфортні властивості конструкції, також 

знизити вартість житлового будівництва. 
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УДК 339.138                                                                                                      

В.В. Філіпенко,  

студентка 

                                                                                                    А.Л. Скрипник, 

доцент 

СУЧАСНІ  ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТОВАРНИХ МЕЖ РИНКУ 

Товарні межі ринку (товарна група) – сукупність схожих, 

однорідних предметів господарського обороту, в межах якої, 

споживач за звичайних умов може перейти від споживання одного 

виду до споживання іншого. 

Визначення товарних меж ринку надзвичайно важливе перш за 

все для великих фірм, оскільки від цього буде залежати, чи 

вважатиметься ця фірма монополістом, зокрема, згідно ―Методики 

визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів 

господарювання на ринку‖, якою користується Антимонопольний 

комітет України. 

Для того, щоб визначити товарні межі ринку необхідно 

проаналізувати взаємозамінність різних груп товарів, які можуть 

реалізовуватись на цьому ринку. Якщо певні товари є 

взаємозамінними, то їх відносять до одного товарного ринку. При 

цьому розрізняють : 

1. Взаємозамінність товарних груп у виробництві 

Даний фактор зазвичай вважається додатковим, оскільки 

товари різної технології виробництва можуть мати однакове 

призначення, а також близькі споживні властивості та ціни. 

2. Взаємозамінність товарних груп у споживанні. 

Відповідно до світової практики, це ключовий аспект 

взаємозамінності товарів, який зазвичай є визначальним для 

визначення товарних меж ринку.  

Взаємозамінність товарних груп у споживанні може 

визначатись декількома способами, основним з яких, є метод 

перехресної еластичності попиту. Він передбачає отримання 

відповіді на питання: ―У разі збільшення цін на наш товар, чи 

купуватимуть його наші покупці за вищою ціною, або ж частина з них 

перейде на споживання інших товарів?». Для того, щоб провести 

таке дослідження, необхідно перш за все визначити межі 
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підвищення ціни. Відповідно до рекомендацій фахівців, в більшості 

випадків для оцінки перехресної еластичності використовується 

підвищення ціни на 5%, і при цьому, щоб певний товар був визнаний 

замінником, перехресна еластичність попиту має бути більше двох 

(тобто, при підвищенні ціни на наш товар на 5% попит на інший 

товар має зрости не менше ніж на 10%).  

Виходячи з вказаної концепції, нами були проведені 

дослідження взаємозамінності цегли та сучасних стінових 

матеріалів. При цьому було доведено, що газобетон та блоки на 

його основі є товаром-замінником силікатної цегли (та й взагалі 

цегли) в будівництві, особливо житловому. 

 

 

УДК 699.822+УДК699.868 

 П.С. Харченко, 

студент 

Н.О. Щербина, 

асистент 

СПОЧЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОІЗОЛЮЮЧИХ ТА ГЕРМЕТИ-

ЗУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ 

Будівельними герметиками називаються матеріали, основне 

призначення яких – ущільнення стиків між панелями будівель з 

метою надання їм водо-, паро- та повітронепроникності.  

Хімічний склад герметиків зумовлює способи та місця їх 

використання: 

-Силіконові - застосовуються усередині і зовні приміщень в 

якості ізоляторів при установці віконних рам, дверних отворів, 

металевих конструкцій; 

-Поліуретанові - призначені для склеювання і герметизації 

будь-яких матеріалів (металу, деревини, каменя, лакованої жерсті, 

пластмаси, кераміки, бетону); 

-Акрилові - застосовуються для заповнення швів і тріщин між 

бетонними або кам'яними поверхностями; 

-Тіоколові (полісульфідні) - призначені для герметизації і 

ремонту відкритих стиків елементів зовнішніх стін будівель, для 

ремонту всіх видів крівлі, для захисту споруд від атмосферної 
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корозії, для створення газо- і гідроізоляційних покриттів бетонних 

поверхностей і металоконструкцій, для герметизації склопакетів; 

-Бутилові і поліізобутиленові - використовуються для 

герметизації склопакетів. 

Гідроізоляція — це захист будівельних конструкцій і споруд від 

проникання води, шкідливого впливу хімічно агресивних і стічних 

вод, рідин тощо. На сьогоднішній день усі гідроізоляційні технології 

та матеріали для них умовно можна розділити на наступні групи: 

-фарбувальна гідроізоляція ( бітумні гарячі й холодні мастики, 

мастики на основі синтетичних смол); 

-штукатурна гідроізоляція (цементно-піщана й асфальтова, 

церезитові; 

-обклеювальна гідроізоляція (рулонні гідроізоляційні матеріали, 

склорубероїд, фольгоізол, плівки з поліетілєну, поліаміду та ін.); 

-засипна гідроізоляція (із використанням глини, гідрофобних 

порошків, пісків); 

-гідроізоляція проникаючої дії (просочувальна гідроізоляція 

виконується бітумом, кам'яновугільним пеком, петролатумом, 

полімерними лаками); 

-ін'єкційна гідроізоляція здійснюється нагнітанням в'язкого 

матеріалу у шви й тріщини будівельних конструкцій або в ґрунт; 

Лита гідроізоляція  виконується з гарячих асфальтових мастик. 

 

 

УДК 339.138 

А.  Хронюк, 

студентка 

А. Л. Скрипник, 

доцент 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ТОВАРІВ В СИСТЕМІ «ЦІНА-ЯКІСТЬ» 

Для створення конкурентних переваг товару в маркетингу 

застосовується процедура позиціонування товару, тобто визначення 

його бажаної позиції в очах споживачів відносно конкуруючих 

товарів. Найчастіше проводиться позиціонування в системі 

координат «Ціна-Якість», причому замість якості використовується 

показник споживчої вартості.  
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Нами був розглянутий приклад позиціонування нового товару 

на ринку керамічної плитки для ванних кімнат. При цьому для 

побудови діаграми позиціонування нами було обрано 4 товари, а 

саме: 

1. Іспанія, Baldocer. Ціна від 80 до 107 грн/м2 (товар А); 

2. Україна, АТЕМ, ціна від 48 до 52 грн/ м2 (товар В); 

3. Італія, Lord, ціна від 228 до 330 грн/ м2 (товар С); 

4. Росія, Kerama Marazzi, ціна від 122 до 260 грн/ м2 (товар D). 

Зробивши опитування споживачів, щодо споживчої вартості 

даних товарів та визначивши межу якості цих товарів ми побудували 

діаграму позиціонування в системі координат «Ціна-Якість»: 

 

 
 

 

Виходячи з наведеної діаграми, очевидно, що найдоцільніше 

створювати товар в ринковій ніші, а сааме: у великому розриві між 

товарами В та С. При цьому новий товар матиме ціну 90-190 грн/ м2 

та споживчу вартість 105-220 грн/ м2.  
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УДК 675.1                                                                                                                                                  

В.В. Філіпенко, 

студентка 

Т.Я. Піддубна,                                                                                                        

ст. викладач 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ШКІРГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРОБІВ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИКА НА РИНКУ УКРАЇНИ  

Шкіргалантерейний виріб – це галантерейний виріб, 

матеріалом зовнішньої поверхні якого є натуральна, штучна шкіра 

або інші матеріали, що несуть утилітарні чи естетичні функції. Речі із 

натуральної шкіри завжди підкреслюють соціальний статус їх 

володаря. Сьогодні засилля товарів закордонного виробництва на 

українських ринках висунуло жорсткі вимоги до підвищення 

конкурентоспроможності.  

На даному етапі розвитку шкінгалантерейної промисловості ще 

рано говорити про серйозну глобальну конкурентноздатність 

України. Хоча українські підприємства поступово нарощують обсяги 

поставок в Європейські країни  країни СНД та Балтії, проходить це, 

переважно за давальницькими схемами. Проблеми галузі: 

- конкурентоспроможності регіонального ринку шкіргаланте-

рейних виробів найбільшою мірою стоїть на заводі нелегально 

ввезена дешева та неякісна продукція виробництва Китаю та інших 

країн;  

- нерівні умови сплати податків та мита щодо імпортерів і 

вітчизняних виробників; 

- іншою проблемою галузі є низька платоспроможність 

населення. В зв'язку з цим, конкуренція між виробниками 

відбувається за рахунок цін; 

- для підвищення конкурентоспроможності необхідно також 

покращити дизайн продукції; 

- нестача сировини, зокрема, шкур, які масово експортуються;  

- повна відсутність в країні ринку шкіргалантерейного 

обладнання. 

- в цілому на роботу підприємств шкіргалантерейної галузі 

негативно вплинуло подорожчання енергоресурсів та підвищення 

тарифів на вантажні перевезення, що зумовило сповільнення 
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зростання обсягів промислового виробництва, особливо у 

енергоємній шкіряній підгалузі. 

 

 

УДК 691-38.3-03                                                                                                     

О. М. Пєтухова,  

студентка       

АНАЛІЗ ДІЮЧИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПО ВЛАШТУВАННЮ 

СИСТЕМ СУХОГО БУДІВНИЦТВА 

Як відомо, технології сухого будівництва набувають стрімкого 

поширення, а тому  питання наявності нормативної бази в даній 

сфері є винятково актуальним. В роботі проаналізовано нормативні 

документи, що визначають вимоги до гіпсокартонних листів: ДСТУ Б 

В.2.7-95-2000 „Листи гіпсокартонні. Технічні умови‖, ТУ У В.2.7-

24577862.001-98 „Плити гіпсокартонні КНАУФ‖, та європейський 

стандарт EN 520:2004 „Гіпсові плити – поняття, вимоги та методи 

випробувань‖. 

В EN 520, на відміну від вітчизняних норм, відсутнє поняття 

„гіпсокартон‖ –  його замінено на термін „гіпсова плита‖. В Україні 

гіпсокартонні плити поділяють на: звичайні (ГКЛ), вологостійкі 

(ГКЛВ), з підвищеним опором вогневій дії (ГКЛП), та волого- і 

вогнестійкі (ГКЛВП), тоді як EN 520 передбачає їх поділ на типи: тип 

А – плита, на видиму сторону якої можна наносити гіпсову 

штукатурку чи декоративне покриття; тип Н – має зменшену 

водопоглинаючу здатність; тип Е – для зовнішньої обшивки стінових 

елементів; тип F – з покращеною структурою серцевини; тип Р – зі 

стороною для нанесення гіпсових штукатурок; тип D – плита з 

визначеною густиною; тип R – з підвищеною міцністю; тип І – з 

підвищеною твердістю поверхні. За  ДСТУ Б В.2.7-95-2000 довжина 

листів має складати: 2000-4000 мм; ширина – 600, 1200 мм; 

товщина – 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 мм. В ТУ У 

В.2.7-24577862.001-98 крім зазначених розмірів ще вказано 

значення для ширини – 1250 мм; для товщини – 13,0; 14,5; 15,0 мм. 

EN 520 передбачає такі номінальні розміри гіпсових плит: довжина – 

1200, 1500, 1800, 2000 мм;  ширина – 600, 625, 900, 1200, 1250 мм; 

товщина – 9,5; 12,5; 15 мм. Водопоглинання за вітчизняними 

нормами має становити не більше 10% для ГКЛВ і ГКЛВП, а за EN 
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520 – нормується для типу Н, що залежно від водопоглинаючої 

здатності  поділяється на типи: Н1- не більше 5 %; Н2 - не більше 

10%; Н3 - не більше 25%. 

Таким чином, в результаті аналізу нормативних документів, що 

визначають вимоги до гіпсокартонних плит, можна зробити висновок 

про суттєві розбіжності стандартизації даного матеріалу в 

європейській та українській нормативних базах. 
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Секція 8. Створення ефективних будівельних конструкцій 

та удосконалення методів їх розрахунку 

Підсекція при кафедрі будівельної механіки 
 

УДК 539.3 

О.О. Міщенко, 

студент  

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СЕЙСМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА 

РЕАКЦІЮ ПРОСТОРОВОГО КАРКАСУ ВИСОТНОЇ БУДІВЛІ  

Виконано порівняльний аналіз величин  динамічної реакції 

каркасу висотної просторової будівлі  при зміні її висоти від 24 до 

144 метрів при дії основного та аварійного  сполучення 

навантажень. Так для дослідження просторового каркасу будівлі  

приймались наступні вихідні дані: район будівництва - м. Київ,  

матеріал конструктивних елементів - бетон класу В25, висота h 

поверху будівлі - 3,0 метри. Висотна будівля, яка 

представлена на рис.1, моделювалась як просторовий 

залізобетонний монолітний каркас  з розмірами в плані 

по довжині L 24 метри, а  по ширині B 12 метрів з 

сіткою колон 6,0×6,0 метрів. Колони будівлі з 

розмірами в плані 0,5×1,0 метрів прийняті як стержні 

постійної жорсткості по висоті, а плити перекриття як 

скінченно-елементні пластини прямокутної форми з 

розмірами в плані 1,5×1,5 метри та товщиною 0,2 

метри. Розрахунок виконувався з використанням 

програмного комплексу SCAD на основне і аварійне 

сполучення навантажень, яке враховувало постійне навантаження, 

змінні тривалі та короткочасні навантаження.  

В результаті  проведеної роботи було отримано графіки 

залежностей прогину, максимального моменту, кутової частоти від 

зміни висоти будівлі. Можна зробити висновок, що деформація 

будівлі при основному сполученні навантажень при прийнятих 

сталих жорсткісних характеристиках до висоти 96 м задовольняє 

Рис.1.   
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нормативним вимогам, а при збільшенні висоти - необхідно 

збільшувати перерізи несучих елементів або змінити конструкцію в 

цілому. 

 

 

УДК 539.3 

О.С. Дубина, 

студент  

ЗБІЖНІСТЬ і ТОЧНІСТЬ РОЗВ’ЯЗКІВ МСЕ, ЩО ОТРИМУЮТЬСЯ В 
НАВЧАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ У ЗАДАЧІ ЗГИНУ ПРУЖНИХ 
ПЛАСТИН  

Мета роботи полягала в дослідженні збіжності та точності 

розв‘язків МСЕ на прикладі задачі згину пружної пластини, що 

розв‘язується в навчальному комплексі (НК), за моментною схемою 

скінченних елементів (МССЕ) та в ПК ЛІРА. 

Розглядалася тонка жорстко затиснута по контуру квадратна 

пластина, що навантажена рівномірним нормальним тиском 

інтенсивністю q. Як розрахунковий фрагмент розглядалася чверть 

пластини. За точний результат було прийнято аналітичний розв‘язок 

С.П.Тимошенка, що отриманий за теорією тонких пластин. 

У першому дослідженні порівнювалися розв‘язки за прогинами 

центра пластини, що обчислені в УК, та розв‘язками відомих 

програмних комплексів. У другому – порівнювалися розв‘язки, що 

отримані за УК, МССЕ та ПК ЛІРА для моментів у центрі пластини та 

на середині її контуру. Оскільки в УК моменти обчислюються у 

вузлах скінченних елементів (СЕ), а МССЕ і ПК ЛІРА дають значення 

моментів у центрі СЕ, тому для порівняння цих зусиль у вузлах 

елемента було використано інтерполяційну формулу Лагранжа. 

Використовуючи значення моментів для 3-х сусідніх СЕ, було 

отримано два розрахункових екстраполяційних співвідношення для 

обчислення моментів у вузлах СЕ: за допомогою першого 

співвідношення визначається значення моментів у центрі пластини 

із врахуванням площин симетрії; за другим – моменти на середині 

контуру пластини. 

Аналіз результатів показав високу точність та швидку збіжність 

розв‘язків як за прогинами, так і за моментами. Знайдений розв‘язок 

за УК при невеликій кількості невідомих найшвидше прямує до 
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аналітичного розв‘язку С.П.Тимошенка. Результати дослідження є 

ваговим аргументом для того, щоб стверджувати, що розв‘язки 

задачі згину пружної пластини за навчальним комплексом МСЕ є 

достатньо точними, а похибка між порівнювальними розв‘язками 

знаходиться в межах 1-2%. 

 

 

УДК 539.3 

О.О. Яковенко, 

студент  

УЗАГАЛЬНЕНІ КООРДИНАТИ РЕДУКОВАНИХ МОДЕЛЕЙ МСЕ В 
ЗАДАЧАХ ДИНАМІКИ ОБОЛОНОК 

Невідомими МСЕ є залежні від часу значення вузлових перемі-
щень скінченноелементної моделі (СЕМ) конструкції. Її рівняння руху  
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 Тут  eu , eu}{  - вектори узагальнених переміщень і прискорень вузлів 

СЕ; eK][ , eM ][ , etQ )}({ - матриці жорсткості, інерції і вузлових сил СЕ. 

В (1) виконаємо перехід від підсумовування по елементах до 

підсумовування по індексах компонент вектора невідомих: 

                          0)})({}]{[|}]{([}{  tQuMuKu T  ,                   (2)  

де }{},{ uu  - багатовимірні вектори узагальнених переміщень і приско-

рень; [K],[M], )}({ tQ -матриці жорсткості, мас, вектор узагальнених сил 

дискретної моделі. Ефективність обчислювального процесу досягає-

ться за рахунок побудови редукованих моделей, шляхом переходу до 

нових узагальнених координат, у якості яких приймаються переміщен-

ня деякої сукупності вузлів вихідної СЕМ конструкції. В межах дискре-

тної моделі виконується перетворення вектора переміщень 

                                              },]{[}{ qUu                                 (3) 

де }{u - вектор переміщень вузлів СЕМ конструкції, }{q - вектор перемі-

щень базисних вузлів, які є новими узагальненими координатами ре-

дукованої моделі. Для побудови матриці перетворень ][U  створюєть-

ся основна система методу переміщень шляхом накладання жорстк-

их в‘язей в напрямку переміщень нових узагальнених координат і ви-

конується розрахунок отриманої таким чином моделі фрагмента на 
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змушені одиничні переміщення накладених в‘язей. Кількість рядків 

матриці ][U  відповідає розмірності вихідної СЕМ фрагмента, а кіль-

кість стовпчиків - кількості нових узагальнених координат. Підставимо 

(3) в вихідне варіаційне рівняння руху (1) і отримаємо 

                                                  0}){}]{[|}]{([
***

 QqMqK  , 

де ]][[][][
*

VKUK T , ]][[][][
*

VKUM T ,  )(][][
*

tQUQ T . 

 
 
УДК 539.3     

   А.А. Козак, 
студент  

РЕАКЦІЯ МОРСЬКОЇ БУРОВОЇ ПЛАТФОРМИ НА СЕЙСМІЧНЕ 
ЗБУДЖЕННЯ ОСНОВИ 

Морська стаціонарна бурова платформа являє собою 

просторову металеву конструкцію, зроблену з прокатних труб різного 

діаметра. Основні геометричні характеристики: висота платформи 

до верхівки вежі - 132м, ширина платформи - 55м, довжина - 48 м. 

Розрахунок платформи виконано за допомогою програмного 

комплексу Lira 9.4, для чого була утворена дискретна скінченно-

елементна модель, що складається з 2349 елементів.  

Динамічний розрахунок починаємо з модального аналізу, 

результати якого, тобто власні форми і частоти, дають уявлення про 

те, яким чином споруда реагує на певні види навантаження. При 

розрахунку на сейсмічні навантаження модальний аналіз необхідний 

ще й тому, що синтезовані акселерограми з набору, який містить 

додаток до ДБН, обираються за величиною періоду першої форми 

власних коливань. Оскільки період власних коливань за першою 

формою дорівнює 1.28 с, то необхідно дослідити реакцію споруди на 

дію акселерограм 6,7,8 і обрати найнебезпечніший варіант.  

Нажаль, при прямому динамічному розрахунку в комплексі Lira 

не можливо традиційним чином врахувати сили непружного опору. 

Вони моделюються за допомогою статично прикладених сил, але 

рекомендації щодо їх визначення не надаються. Тому за допомогою 

навчальної версії програми ANSYS були виконані додаткові 

дослідження спрощеної (27 елементів) моделі платформи. 

Розрахунки проводились при параметрі демпфірування ξ=0.05, що 



128 

 

відповідає рекомендованому для стаціонарнних платформ значенню 

логаріфмічного декременту затухань δ=0.314. Знайдені за 

допомогою співставлення результатів демпфіруючі сили дозволили 

провести реалістичний динамічний розрахунок повної моделі і 

отримати картину еволюції напружено-деформованого стану. Так, 

зокрема, було встановлено, що найбільше відхилення верхівки вежі 

становить 0.96 м, тоді як без врахування сил непружного опору воно 

сягало величини 1.52 м, тобто перевищувало припустиме значення і, 

отже, потребувало невиправданого підсилення конструкції.  

 
 
УДК 624.3:681.3 

А.А.Желєзняк, 

студент  

О.Г.Свєшніков, 

доцент  

МОДЕЛЮВАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВА-
НОГО СТАНУ ПАЛЬОВОЇ ОСНОВИ МОРСЬКОЇ ГЛИБОКОВОДНОЇ 
БУРОВОЇ ПЛАТФОРМИ 

Були прийняті наступні три варіанти моделей пальової основи 

морської глибоководної бурової платформи для врахування її 

піддатливості при дослідженні напружено – деформованого стану 

(НДС) і вільних коливань споруди. 

В першому варіанті просторова модель орієнтована на 

використання в програмному комплексі SCAD. Вплив ґрунтової 

основи моделюється за допомогою безрозмірних пружних 

елементів з бібліотеки ПК SCAD, що дозволяє вирішення задач 

НДС і коливань в просторовій постановці. 

В другому варіанті ці задачі вирішувались за допомогою 

використання об‘ємних пружних восьми-вузлових призматичних 

скінченних елементів ґрунтового середовища. Просторова модель 

розроблена для ПК SCAD. 

В третьому варіанті модель орієнтована на програмний 

комплекс PLAXIS. Кожний шар ґрунту розбивається на об‘ємні  

скінченні елементи, що надає високої точності розрахункам на 

переміщення. 
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Останні дві моделі дозволяють визначити не тільки НДС паль, 

а також НДС навколишнього неоднорідного ґрунтового 

середовища. 

Був виконаний порівняльний аналіз різних моделей одиночної 

палі, куща паль і палевого поля при характерних навантаженнях. 

Отримані результати показали, що взаємодія паль в кущі і палевому 

полі підвищує несучу спроможність палі, значно знижуючи її 

переміщення в усіх напрямках. 

 

 

УДК  624.3:681.3 
О.А. Василенко, 

студент  

О.Г. Свешніков, 

доцент  

МОДАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОРСЬКОЇ  ГЛИБОКОВОДНОЇ 

ПЛАТФОРМИ 

Метою даного дослідження є визначення впливу ряду 

важливих факторів на динамічний розрахунок морської 

глибоководної платформи. До цих факторів відноситься 

піддатливість пальової основи, «баластна вода» та водне 

середовище, що оточує конструкцію. 

У зв‘язку з можливим виникненням резонансу, що 

супроводжується різким зростанням амплітуди, треба знати форми 

та періоди власних коливань споруди.  

Аналіз власних коливань реальної платформи на палях був 

проведений для двох її розрахункових скінченноелементних 

моделей: «піддатливої» та «жорсткої». В «жорсткій» моделі 

піддатливість паль та грунтової основи не враховується, тобто 

вважається, що платформа жорстко прикріплена до абсолютно 

твердого нерухомого грунтового  диску. У другій дискретній моделі 

споруди, навпаки, враховувалась вищезгадана піддатливість за 

допомогою використання спеціальних скінченних пружних елементів 

ПК SCAD. Вплив водного середовища моделювався за допомогою 

додаткових «приєднаних» мас, величина яких дорівнює масі води, 

яка витіснена підводними конструкціями. Окремо оцінювався також 
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вплив «баластної води», яка знаходиться в середині герметичних 

просторових трубчастих підводних елементів. 

Для кожної моделі досліджувались перших шість основних 

власних форм коливань. В результаті порівняльного аналізу 

встановлено, що збільшення періоду коливань відбувається при 

врахуванні піддатливості пальової основи  на 30%, «баластної 

води» на 1% та водного середовища на 10%. Одночасний вплив цих 

факторів збільшує період коливань на 43%. 

 

 

УДК 624.3:681.3                                                             
                       К.О. Кахновський, 

                   студент  
              О.Г. Свешніков, 
                             доцент  

МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НАВАНТА-

ЖЕНЬ НА МОРСЬКУ ГЛИБОКОВОДНУ БУРОВУ ПЛАТФОРМУ І 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 

Глибоководна морська бурова платформа з наскрізним 

опорним блоком із металевих конструкцій розраховується на дію 

постійних навантажень: власна вага конструкцій та обладнання 

G=16000т, сили виштовхування. В експлуатаційних режимах 

платформа сприймає дію 7-ми типів тимчасових навантажень:  

- вітрове навантаження (його вплив на споруду носить випадковий 

динамічний характер);  

- хвильове навантаження (розраховується максимальна сила від дії 

хвиль на горизонтальні та вертикальні обтікаючі перешкоди); 

- навантаження від течії (розрахунок ведеться з урахуванням 

змінюваності напрямку руху течії);  

- крижане навантаження (для споруд у відкритому морі основну роль 

відіграють горизонтальні навантаження від руху крижаних полів та 

вертикальні навантаження при зміні рівня води від криги, що 

примерзла); 

- удари суден (які швартуються для виконання технологічних 

операцій на глибоководній морській буровій платформі); 

- температурні впливи (в зимовий та літній періоди);  

- сейсмічні навантаження (які визначаються з урахуванням бальності 

та ґрунтових умов району будівництва споруди) та інші.      
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         Величина і характер перелічених  навантажень визначалися 

згідно зі спеціальними діючими нормами.  

         За допомогою програмно-обчислювального комплексу SCAD 

розглядалось 16 комбінацій (основних та аварійних) навантажень 

для двох варіантів скінченно-елементної моделі платформи: з 

урахуванням та без урахування піддатливості пальової та ґрунтової 

основи. В результаті проведеного чисельного аналізу, були 

визначені зони максимальних внутрішніх зусиль та переміщень. 

 

 

УДК   539.3   

А.О.Шимчук, О.Е.Шевченко, Д.Я.Яремчук 

студенти  

А.М.Козовенко 

доцент  

ТЕОРЕМА ПРО ТРИ БІМОМЕНТИ ДЛЯ НЕРОЗРІЗНИХ БАЛОК 
Розглядаються балки з тонкостінного профілю, які опираються 

на ряд опор таким чином, що надопорні перерізи в площинах, 

перпендикулярних до осі балки, закріплені від повороту. Тобто 

депланації в цих перерізах рівні між собою: 

                                  . 

В реальних балочних конструкціях доволі часто зустрічаються 

випадки, коли зовнішнє поперечне навантаження діє поза 

площиною, що проходить через центр згинання їх поперечного 

перерізу. В цьому випадку балочна конструкція знаходиться в 

умовах стисненого кручення, при якому поруч із нормальними  

згинальними напруженнями виникають також нормальні бімоментні 

напруження: 

, 

Досліджуємо двопрогінну двотаврову балку ғ60а. Перший 

прогін завантажений рівномірно розподіленим по всій довжині 

навантаженням q=2т/м, прикладеним з ексцентриситетом е1=5см. 

Другий - зосередженою силою Р=4т, прикладеною посередині з 

ексцентриситетом е2=8см. Після побудови балочних і опорних епюр 

бімоментів було знайдено, що найбільше значення бімомента 
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(  ) виникає над середньою опорою. В свою 

чергу, найбільші нормальні бімоментні напруження, які діють на 

кінцях поличок двотавра, для цього перерізу становлять: 

 

Бачимо, що нормальні бімоментні напруження сягають 

суттєвих значень і мають бути враховані в розрахунках на міцність. 
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Підсекція при кафедрі основ інформатики 

 

УДК 519.2 

С.В. Чубірка, Д.А. Нагоша, 

студенти 

С.В. Бондаренко, Ю.І. Мінаєва, 

асистент 

CDN  ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ШВИДКОГО ТА НАДІЙ-

НОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ 

1. Структура мережі інтернет. 

Структуру інтернету можна спрощено подати наступним чином. 

Користувачі з‘єднаються з інтернетом, виходячи через сервер 

провайдера, що є одним з мільйонів серверів у мережі. Довільний 

сервер з‘єднано з кількома іншими серверами, тобто для з‘єднання 

двох комп‘ютерів сигнал має пройти по певному маршруту, причому 

таких маршрутів зазвичай більше одного для довільної пари.  

Кожен сервер має унікальний ідентифікаційний номер (IP 

адреса). Згідно версії 4 (IPv4) серверам надається адреса, що має 

вигляд чотирьох тризначних чисел від 0 до 255. Наразі вводиться 

новий стандарт IPv6, де кожна адреса має вісім чисел від 0 до 

65535. 

Дізнатися такі параметри, як маршрут та швидкість кожної 

ланки до  довільного сервера в системі Windows можна за 

допомогою команди tracerout. 

2. Проблеми швидкості та надійності. 

Швидкість на надійність передачі даних від сервера до клієнта 

обумовлена факторами: 

1. Швидкості найповільнішої ланки між користувачем та сервером 

– зрозуміло, що найвужче місце уповільнює всю систему. 

2. Відстанню до сервера – чим менше проміжних передач, тим 

швидше. 

3. Надійності зв‘язку і існуванням запасних маршрутів. 

3. Сучасні рішення 

Останніми роками розвиватися так звані CDN (Content Delivery 

Network), або мережі доступу до контенту. Отже, що таке CDN? 
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Система CDN передбачає створення кластерів (об‘єднаних за 

певними принципами) серверів для дублювання інформації та 

надання її з найближчого до користувача джерела.  

Таким чином система вирішує ключові проблеми: 

1. Значно зменшується можливість повної відсутності доступу: 

якщо інформацію дубльовано у 3-7 географічно віддалених місцях, 

то ймовірність, що зв'язок буде втрачено з усіма серверами є 

мізерною. 

2. Кластери під'єднуються до швидких каналів, і можуть 

обслуговувати значну кількість користувачів без зменшення 

швидкості для кожного користувача. 

3. Для кожного користувача обчислюється найближчий сервер, 

звідки він може отримати інформацію: таким чином, зменшується 

кількість ланок між сервером та клієнтом. 

4. Тестова програма для роботи з CDN 

У цьому розділі розглядається проста «робоча» утиліта, яка 

демонструє структуру інформації на амазоні.  

Система автентифікації амазонівських серверів відрізняється 

від звичної «користувач-пароль». Кожному клієнту амазона 

видається унікальний ідентифікатор доступу (AWS Access Key ID), 

до якого генеруються змінні секретні ключі (AWS Secret Access Key). 

Обидва ці ідентифікатори досить довгі, що унеможливлює їх 

автоматизований підбір.  

При запуску програми треба ввести обидва ці параметри, 

ідентифікатор та ключ. Після натиснення кнопки Save висвітлюється 

головне вікно програми. Програма під‘єднується до серверів 

амазону і отримує список всіх об‘єктів Bucket та їх вміст. Обираємо 

спеціально створений Bucket з іменем dopovidjbucket. Як бачимо, 

об‘єкти не вирізняються у списку за типом. Хоча, для сумісності зі 

звичною структурою «папки-файли», ці об‘єкти формально 

відрізняються: до об‘єктів, що символізують папки додається суфікс 

«_$folder$».  

Програма має функціональність для створення об'єктів Bucket, 

можливість копіювання файлів на сервер, копіювання файлів з 

сервера на локальний диск, видалення файлів з сервера. 
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ВИКОРИСТАННЯ WEB-СТОРІНОК ДЛЯ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У 

СВІТОВІЙ МЕРЕЖІ 

Internet – всесвітня комп'ютерна мережа, яка на сьогодні 

об'єднує мільйони комп'ютерів по всій земній кулі, котрі таким чином 

мають змогу обмінюватися різного роду інформацією. Мережа 

Internet дозволяє взаємодіяти різним локальним мережам між собою 

за допомогою певних стандартів та домовленостей, які були 

прийняті при створенні глобальної сітки. 

Інтернет – це віддзеркалення сучасного суспільства та 

світосприйняття. В Інтернеті створюються інтернет-товариства – 

групи людей зі спільними інтересами, котрі спілкуються між собою. 

«Всесвітня павутина» (World Wide Web чи скорочено www) – 

назва самого розповсюдженого на сьогоднішній день додатка 

Інтернет, побудованого на використанні гіпертексту. 

Веб-сторінка (анг. Web-page) – інформаційний ресурс 

доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня паутина), який можна 

переглянути у веб-браузері. Зазвичай, ця інформація записана в 

форматі HTML або XHTML, і може містити гіпертекст з навігаційними 

гіперпосиланнями на інші веб-сторінки. 

Веб-сторінки можуть зберігатись на локальному комп'ютері або 

отримуватись із віддаленого веб-сервера. Веб-сервер може 

накладати обмеження на доступ до веб-сторінок, наприклад, 

дозволяти перегляд лише з локальної мережі (Інтернет), або 

відкривати доступ до сторінок в мережі World Wide Web. Запити на 

отримання та передача веб-сторінок з веб-серверів відбувається за 

протоколом HTTP. 

Веб-сторінки можуть складатись із статичних текстових файлів, 

що зберігаються у файловій системі веб-сервера (статичні веб-

сторінки), або веб-сервер може створювати сторінки за запитом 

браузера (динамічні веб-сторінки). Застосування сценаріїв на 
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стороні клієнта після завершення завантаження сторінки може 

прискорювати роботу користувача з нею. 

Типовий Web-документ складається з текстових блоків, 

рисунків, таблиць, ліній, гіперпосилань. Більш складні Web-

документи містять фрейми (вкладені Web-сторінки), елементи 

керування та вводу інформації, кнопки, перемикачі, поля вводу 

тексту), динамічні об'єкти (Java Applet, Java Script, ActiveX). 

HTML (від англ. HyperText Markup Language - мова розмітки 

гіпертексту) - стандартна мова розмітки документів у Всесвітній 

павутині. Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови 

HTML (або XHTML). Мова HTML інтерпретується браузером та 

відображається у вигляді документа у зручній для людини формі. 

HTML є додатком («приватним випадком») SGML (стандартної 

узагальненої мови розмітки) і відповідає міжнародному стандарту 

ISO 8879. XHTML є додатком XML. 

Електронна пошта, e-mail – найдавніший і найпоширеніший у 

глобальній мережі сервіс. Сьогодні мільйони людей користуються 

нею як зручним засобом листування, яка миттєво пересилає листи. 

Телеконференції – найбільш поширений засіб Internet для 

спілкування фахівців у певній галузі, людей зацікавлених одною 

тематикою. 

Окремі телеконференції відображають спрямованість мережі: 

академічні мережі підтримують наукові конференції і дошки 

оголошень з інформацією наукового характеру, яка може бути 

актуальною для фахівця-політолога; комерційні мережі надають 

інформацію, цікаву для бізнесменів тощо. В Internet існує кілька 

десятків тисяч телеконференцій. 

Використання Web-технологій на сьогодні є актуальним при 

великому об‘ємі інформації. Для зручності пошуку різноманітної 

інформації в середовищі Internet користувачі використовують Web-

сторінки, які містять своєрідну рекламу, інформацію про надання 

необхідних послуг. 
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КОМП’ЮТЕРНИЙ СЛЕНГ В УКРАЇНОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Комп'ютерний сленг виник одночасно з появою електронно-

обчислювальних машин у США 1946 року. Із розвитком 

обчислювальної техніки в Україні також почала складатися 

специфічна мова, якою спілкувалися комп'ютерники-професіонали. 

Порівняно молодий вік спеціалістів, зайнятих у комп‘ютерній 

сфері, схильних до вживання жаргонних висловів, визначає моду на 

специфічні вислови серед користувачів. Відсутність в українській 

мові досить стандартизованої термінології в цій області, значного 

числа фірмових і рекламних термінів і спричинило за собою 

тенденцію до появи комп'ютерного сленгу.  

Сленг - це слова, які часто розглядаються як порушення норм 

стандартної мови. Це дуже виразні, іронічні слова, що служать для 

позначення предметів, про які говорять в повсякденному житті. 

Сленг розглядається як культурно-поведінкова одиниця 

мовленнєвої діяльності. А саме, Д. Кристал визначає його як 

сукупність речень, що складають розпізнавану мовленнєву подію. У 

предметно-лінгвістичному плані під сленгом він розуміє будь-який 

логічно зв'язний відрізок мовлення (переважно усного), що за 

розмірами перевищує одне речення. 

Літературна мова залишається свого роду фоном, на якому й 

завдяки якому існує комп'ютерна підмова. В основному поповнення 

його словникового складу йде за рахунок запозичень із 

американського варіанта англійської мови. Оскільки комп'ютери 

прийшли з Америки, люди в інших країнах повинні або прийняти 

англійську мову як необхідний лінгвістичний компонент даної 

технологічної структури, або взагалі відмовитися від її використання 

у своїй діяльності. 

Найпростіший спосіб утворення сленгового слова – пряма 

транслітерація англійського слова при збереженні основного 
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значення лексеми. 

На рис. 1 представлена класифікація комп‘ютерного сленгу. 

 
Рис. 1. Класифікація сленгу. 

Нажаль, українську мову в Інтернеті можна зустріти тільки в 

одиничних випадках. Залишається сподіватися на створення у 

далекому майбутньому української Інтернет-мережі. 

Існування комп'ютерного сленгу дозволяє фахівцям не тільки 

відчути себе членами якоїсь замкнутої спільноти, але й дозволяє їм 

розуміти один одного з півслова, слугує елементарним засобом 

комунікації. Не будь сленгу, користувачам довелося б розмовляти 

англійською мовою, або вживати у своєму мовленні громіздкі 

професіоналізми.  

Прослідкувавши шлях слова від самого народження в 

англійській мові до переходу в сленг, зробимо висновок, що сленг в 

українській мові є своєрідною ―віддушиною‖, який полегшує процес 

адаптації англомовного терміна. Сленг допомагає прискорити цей 

процес в ситуації стрімкого розвитку комп'ютерів, коли мова 

намагається наздогнати нові технології. 

У цьому питанні українська мова, поза всяких сумнівів, 

знаходиться під безпосереднім впливом англійської мови. І ми не 

зможемо зупинити цей процес, до тих пір, поки самі не станемо 

створювати щось нове в області комп'ютерних технологій. 

Та все ж таки, незважаючи на таку специфіку, комп'ютерний 

сленг у своєму функціонуванні й особливо словотворі підкоряється 

законам української мови. 

http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Sleng_type.JPG


139 

 

 
 
УДК 681.31 

Е.В. Ектова, О.Г. Дерека, К.Л.Недава, 

студенти 

О. Ю. Філімонова,  

доцент 

WEB- ДИЗАЙН 

На сьогоднішній день Інтернет-технології розвиваються надз-

вичайно стрімко. Ті технології, які вважалися прогресивними декіль-

ка років тому, сьогодні сприймаються як застарілі. Іформаційна пе-

ренасиченість суспільства вимагає від Інтернету розробки суттєво 

нових технологій представлення інформації, чим і займаються веб-

дизайнери.  Веб-дизайн (від англ. Web design) —  галузь, завданням 

якої є проектування веб-інтерфейсів для сайтів.  

Веб-дизайнери проектують логічну та максимально зручну 

структуру веб-сторінок та вигляд подачі інформації, а також 

займаються художнім оздоб-ленням проекту. Веб-дизайн також 

можна визначити як вид графічного дизайну, покликаний 

забезпечити високі споживчі властивості та естетичні якості. У 

широкому сенсі «веб-дизайном» називають веб-розробку, тобто 

створення сайту взагалі. 

Перша річ, яка не зробить дизайн вашого сайту кращим, це 

поєднання непоєднуваних кольорів та незручні розміри шрифтів 

(занадто великий чи дрібний). Друга особливість будови сайту – 

коли кожне посилання відкривається у новому вікні. Третя річ, яка 

сильно заважає роботі користувачеві - це надто великі розміри 

зображень на сайті. Це призводить до надто повільного 

завантаження сторінок. Четверте - агресивна анімація на сайті. Вона 

є поширеною помилкою на сайтах. Неграмотно використана анімація 

відволікає увагу від головного об‘єкта. П‘яте використання сленгу на 

сайтах, що орієнтовані на загальну аудиторію, написів типу «Кидай 

мило сюди» для поля введення e-mail адреси. В шостому пункті 

зауважимо, що зі flash-технологіями варто поводитися обережно. 

Вони зазвичай роблять сайти надзвичайно зручними та привабними, 

проте, пошукові системи все ще не здатні розпізнавати flash.  
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Цю технологію варто використовувати для найнеобхідніших 

елементів. Було створено сайт групи, в якому ми уникали всього 

вищезазначеного.  
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НОВІ АНТИВІРУСНІ ПРОГРАМИ 

Антивірус – це програма, що знаходить і знищує віруси. 

Повноцінним і повнофункціональним антивірусним пакетом 

прийнято вважати продукт, що містить сканер, монітор, центр 

керування, а також модуль поновлення антивірусної програми через 

Іntеrnеt.  

Перші відомості про програми, що нагадують комп‘ютерний 

вірус, з‘явилися наприкінці 60-х років XX століття, а самі програми 

отримали назву rabbits (кролики). Вони могли вільно себе клонувати, 

споживаючи системні ресурси і знижуючи продуктивність системи. 

Та це не був чийсь злий намір, а лише помилка у роботі системних 

програмістів. Є також відомості про прообраз сучасних вірусів, що 

був створений наприкінці 60-х років ХХ століття у лабораторії Хеrох. 

Це була системна утиліта, що самостійно «подорожувала» мережею 

і перевіряла працездатність включених у мережу обчислювальних 

пристроїв. Перший же діючий вірус під назвою Pervading Animal 

з‘явився на системах UniVAX 1108. Він саморозмножувався, 

дописуючи себе в кінець виконуваних файлів. Одним із перших 

відомих антивірусів була програма The Reeper, створена під вірус 

The Greeper, що жив в OC Tenex, яка для свого поширення 

використовувала глобальні комп‘ютерні мережі. Вірус міг самостійно 

ввійти в мережу через модем і передати свою копію віддаленій 

системі. 

Сучасні антивірусні програми працюють з описами шкідливих 

програм, що додаються і зберігаються у вірусних базах. Незважаючи 

на те, що бази іноді оновлюються кілька разів на день, багато 

користувачів просто не встигають скачати собі апдейти. Крім того, 

процес аналізу вірусу і написання оновлення займає якийсь час, 

протягом якого комп'ютери клієнтів залишаються фактично 
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беззахисними. Один з останніх прикладів - епідемія хробака 

Slammer, що вразив на початку січня цього року протягом півгодини 

близько 78000 комп'ютерів. Сильний удар по багатьох компаніях 

нанесла і недавня епідемія вірусу Sobig. Дослідники вважають, що 

запізнення в розробці засобів боротьби з вірусами – не єдине 

вразливе місце сучасних антивірусних програм. У якості ще одного 

недоліку відзначили сам принцип роботи програми – порівняння 

електронного контенту комп'ютера зі змістом баз.  

Відомо, що останні, в міру виникнення нових епідемій, 

розширюються і стають все більш громіздкими. У результаті, 

елементарна перевірка вхідної електронної пошти часто гальмує 

навіть високопродуктивну систему. При цьому виключити з бази 

старі описи вірусів не можна через можливість виникнення 

повторних епідемій. 

Стали відомими також результати тестування 15 

найпопулярніших антивірусних програм, що проводилося 

незалежним інформаційно-аналітичним порталом Anti-Malware.ru. 

Згідно їх звіту, кращим антивірусом був визнаний Dr.Web, на другому 

місці «Антивірус Касперського», на третьому – Avast Antivirus. В 

якості перевірки для всіх антивірусних програм було запропоновано 

знешкодити 15 найнебезпечніших програм, що були знайдені за 

2008 рік. Тестування проводилось на віртуальних комп‘ютерах, 

обладнаних операційною системою Microsoft Windows XP SP3, в яку 

спеціально заносили вірус, а потім намагалися знищити його за 

допомогою кожного із антивірусів. 

Самими неефективними були визнані наступні програми: 

McAfee VirusScan, Trend Micro Antivirus plus Antispyware та Eset 

NOD32 Antivirus. Вони нічим не допомогли більше ніж у 60% 

випадках. 

За даними рейтингу антивірусів станом на листопад 2009 

лідером стала антивірусна компанія Kaspersky, на  другому місці 

опинилася AVK (GData), а третє місце між собою розділили AVIRA та 

ESET Nod32. 

З новими комп'ютерами з'явилися нові проблеми. Однією з них, 

є велика ймовірність зараження новими вірусами. Вони роблять 

неможливим нормальне функціонування програм і комп'ютерів. 

Основною причиною швидкого поширення вірусів є підключення 

http://antivirus-navigator.com/kaspersky.htm
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комп'ютерів до мережі Internet. Тому, безперечно, для лікування 

програм, знищення вірусів і профілактики потрібно розробляти нові 

антивірусні програми.  

УДК 004.738.5 
А.В. Островський, 

студент  

О.О. Тихонова, 

асистент 

СОЦІАЛЬНІ Internet - МЕРЕЖІ  

Соціальна мережа – це структура, що базується на людських 

зв‘язках або ж взаємних інтересах. В якості Internet - сервісу 

соцмережа може розглядатися як платформа, за допомогою якої, 

люди можуть здійснювати зв‘язок між собою та групуванням за 

специфічними інтересами. Завдання такого сайту полягає у тому, 

щоб забезпечити користувачів всіма можливими шляхами для 

взаємодії одного з одншим – відео, чати, зображення, музика, блоги 

та інше. 

Вперше термін було запропоновано в 1954 році Дж. А. 

Барнетсом (в роботі Class and Committees in a Norwegian Island 

Parish, «Human Relations»). Першу цеглину у фундаменті нового 

напрямку веб - сервісів заклав американський сайт Classmates.com, 

котрий відкрився ще у 1995 році, пропонуючи відшукати своїх 

однокласників та старих друзів. Через десять років, у 2005, шалений 

успіх MySpace призвів до швидкого розростання соціальних мереж 

та збільшення їх популярності серед користувачів. 

Особливо цікаві в цьому плані тематичні соціальні мережі –які 

займають певну нішу в своєму секторі та пропонують для цього всі 

підручні засоби. Наприклад, Однокласники.ru дозволяє знайти 

ваших однокласників чи однокурсників, відновити втрачений зв‘язок 

та познайомитись з новими людьми. Last.Fm – музична соціальна 

мережа – будує зв‘язки між користувачами за принципом музичних 

уподобань, використовуючи при цьому оригінальні засоби – віджети 

для блогів, утиліту для прослуховування музики, а також будує чарти 

з прослуханої вами музики. Autokadabra.ru – соціальна мережа 

автолюбителів. Марки авто розподілені по клубах, в яких і 

відбувається спілкування учасників. 
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Загальнотематичні соцмережі, такі як Facebook, та його 

молодші брати – vkontakte.ru. і Connect, мають велику популярність, 

хоча і не пропонують нічого особливого. Ці сайти акумулювали в собі 

величезну базу контактів та профілів, з яких можна дізнатися багато 

чого про людину та її уподобання. Найпопулярнішою соціальною 

мережею в Україні та на території сусідніх Росії і Білорусії на даний 

момент являється vkontakte.ru. З інформації, яка розміщена на 

даному сайті це найбільш відвідувана соціальна мережа в Росії в 

Україні. На сайті відкривається понад 1 500 000 000 сторінок щодня, 

це більше, ніж у всіх інших великих інтернет - сайтів СНД, взятих 

разом. Зараз прослідковуються чотири основні тенденції розвитку 

соціальних мереж: простота і доступність, візуалізація зв‘язків і 

процесів, соціальні ігри всередині мережі і зворотній зв‘язок з 

реальним світом. Ці компоненти дозволяють робити успішні Internet - 

проекти на даний момент. 

Форма соціальної мережі допомагає визначити ступінь своєї 

корисності для її учасників. Іншими словами, група знайомих друзів, 

які спілкуються лише поодинці вже володіють спільними знаннями та 

можливостями. Група осіб, із зв'язками з іншими соціальними 

спільнотами, вірогідно отримуватимуть доступ до ширшого 

діапазону інформації. Для досягнення успіху, індивідам краще мати 

зв'язки з декількома мережами, аніж багато зв'язків в межах однієї 

мережі. Аналогічно, індивіди можуть впливати, або діяти в ролі 

брокера всередині своїх соціальних мереж, з'єднуючи дві мережі, в 

яких відсутні безпосередні зв'язки. Соціальні мережі також 

використовувались для дослідження того, як взаємодіють компанії, 

характеризуючи багато неформальних зв'язків, які поєднують між 

собою представників керівництв, а також асоціації та зв'язки між 

окремими робітниками в різних компаніях. Ці мережі дають 

можливості компаніям збирати інформацію, утримувати конкуренцію, 

та навіть таємно змовлятись про встановлення цін або політик. 

Отже, соціальні мережі були, є і будуть існувати. Вони є 

невід‘ємною частиною нашого світу з надзвичайно високою 

швидкістю життя при відсутності живого відвертого спілкування. 

Завдяки ним, ми фактично створюємо віртуальні міста із миттєвими 

зв‘язками, що дозволяє нам залишатися соціальними істотами, 
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підтримуючи контакт із близькими тобі людьми, яких іноді дуже 

бракує. 
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УДК 681.31 
Р.В. Яремчук,  

студент  

Г.Л. Васильєва, 

 доцент 

ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ «ПОПИТ-ПРОПОЗИЦІЯ» 

МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ У MS EXCEL 

Розглянемо класичний приклад системи одночасних рівнянь 

досліджування залежності попиту і пропозиції товару від його ціни і 

доходу:  
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де S  –ціна товару; Y  – прибуток в момент часу t. 

Найбільш важливим і широко використовуваним методом 

оцінювання системи одночасних рівнянь є двокроковий метод 

найменших квадратів (МНК). В Excel немає вбудованого 

двокрокового МНК. Тому основні можливості такі: послідовне 

обчислення функцією ЛИНЕЙН (яка використовує МНК), 

використання матричних функцій або комбінації матричних функцій і 

функції ЛИНЕЙН. 

Послідовність дій розглянемо на конкретному прикладі. 

Спочатку розглянемо використання МНК до системи рівнянь «попит-

пропозиція» за допомогою функції ЛИНЕЙН, яка розраховує 

статистику для ряду, знаходячи пряму лінію, що апроксимує дані. 

Позначимо 1y  – попит, 2y  – пропозиція, 21,YY  – ціна, 21, XX  –

дохід, 21212121 ,,,,,,, aa шукані коефіцієнти регресії: 

2222222

1111111









XYay

XYay
 

Визначимо для порівняння коефіцієнти рівнянь звичайним 

МНК, тобто використаємо функцію ЛИНЕЙН до обох рівнянь: для 

першого рівняння формула у клітинах А13:С17 

{=ЛИНЕЙН(A2:A11;B2:C11;1;1)}, для другого рівняння у клітинах 
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D13:F17 {=ЛИНЕЙН(D2:D11;E2:F11;1;1)} (див. рис. 1). Таким чином, 

рівняння виглядають: 
222

111

348,0211,4982,2

89,1954,0398,92

XYy

XYy




. 

Тепер перейдемо до двокрокового методу найменших 

квадратів. Визначимо коефіцієнти приведеної форми для першого 

рівняння із застосуванням функції ЛИНЕЙН до 1Y  і матриці  21 XXX   

у клітинах A31:B31 {=ЛИНЕЙН(B20:B29;G20:H29;0;0)} (див. рис. 2). 

Розрахуємо вектор прогнозних значень 11Y  в стовпці J20:J29 

перемноженням матриці X  на вектор коефіцієнтів приведеної 

форми: {=МУМНОЖ(G20:H29;B31:B32)} (рис. 2). 

 
Рис. 1. 

Визначимо коефіцієнти регресії для першого рівняння між 1y  і 

матрицею [ 111XY ], сформованою в клітинах J20:К29, виводячи 

відповідь у масив A34:C38: {=ЛИНЕЙН(A20:A29;J20:K29;1;1)}. 

Аналогічні обчислення виконуються і для другого рівняння (рис. 2).  

Результуюча система рівнянь виглядає так: 

222

111

401,2739,1502,16

537,1277,2273,95

XYy

XYy




. 
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Рис. 2. 

Розглянуто також приклад використання матричних функцій. 

Рівняння співпадають з отриманими двокроковим методом 

найменших квадратів. 

УДК 681.3 

І.О.Комаренко,  

студент  

М.В. Коханович,  

старший викладач 

ВИКОРИСТАННЯ НАДБУДОВИ MAPLE В EXCEL ДЛЯ РОЗВ’Я-

ЗАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ 

Програмний пакет Maple є системою комп'ютерної алгебри, 

який створила компанія Waterloo Maple Inc. Він орієнтований на 

складні математичні обчислення, візуалізацію даних і моделювання. 

Мовою програмування і спілкування із системою Maple є система 

команд Maple. Діалогові можливості Maple забезпечуються великою 

бібліотекою вбудованих функцій загальної математики, 

комбінаторики, диференціальних форм геометрії, теорії груп, 

лінійної алгебри, оптимізації, теорії чисел, ортогональних 

багаточленів, статичних рядів, статистики, дво- і тривимірної 

графіки. У середовищі Maple є також широкі можливості 

програмування й налагодження. 

Система Maple призначена для символьних обчислень, хоча 

має ряд засобів і для чисельного розв'язку диференціальних рівнянь 

і знаходження інтегралів. Має розвинені графічні засоби, які 

дозволяють ефективно використовувати можливості комп‘ютерної 
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графіки від малювання простого графіка функції до створення 

мультфільмів. Вихідними даними для побудови графічних образів 

можуть бути конструкції Maple (функції, масиви, графічні структури), 

а також результати обчислень, які отримано за допомогою інших 

програм і записані в текстовому файлі.  

Додаток Excel, що входить до пакету Microsoft Office є більш 

популярним ніж Maple, але в Excel неможна виконувати аналітичні 

перетворення. Тому розробники створили спеціальну надбудову 

Maple Excel Add-in. При її підключенні створюється можливість 

використання в робочих аркушах Excel команд Maple. Незважаючи 

на достатньо високий рівень інтегрованості Maple в Excel, який 

дозволяє використовувати командні можливості Maple прямо в 

робочих аркушах електронних таблиць, виникає необхідність 

пересилати дані з одного додатку в інший.  

Виконується це за допомогою буферу обміну, але дані будуть 

копіюватись не за допомогою стандартних команд Excel, а за 

допомогою утиліт надбудови Maple Excel Add-in. 

 

 

УДК 519.2 

Ю.І. Мінаєва, 

аспірант 

К.Л. Недава 

студентка  

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ ІЄРАРХІЧНОЇ КЛАСТЕРИ-

ЗАЦІЇ ДО ЗАДАЧ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ 

АКЦІЙ 

Існує декілька загальновизнаних парадигм формування 

портфелю цінних паперів. Одна з них була формалізована Г. 

Марковіцем у процедурі диверсифікації портфеля на підставі відомої 

моделі математичного програмування. Слід зазначити, що модель 

формування ПЦП, запропонована Марковіцем, може ефективно 

застосовуватись для стабільних ринків.  

В останній час є поширеною одна з рекомендацій не проводити 

активну політику і додамо - чекати разом з ринком підвищення 

ефективності свого портфеля.  
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В даний час така стратегія є досить слушною, ми можемо 

сказати, що в цьому випадку портфель такого інвестора в деякій мірі 

є подібним до самого ринку. Якщо інвестор твердо впевнений в 

тому, що його портфель є певною копією ринку, яка коливається, 

спадає і зростає разом з ринком, він може спокійно очікувати 

зростання на ринку. Інакше інвестор має пересвідчитись у надійності 

стратегії інвестування. Для цього треба знати, що являє собою 

ринок сьогодні. 

Запропонований метод полягає в тому, щоб визначити стан 

ринку цінних паперів (ЦП) і сформувати такий портфель цінних 

паперів (ПЦП), який би був подібним до ринку за своєю поведінкою. 

Для цього пропонується використання методів ієрархічної 

кластеризації. Постановка задачі вибору портфеля цінних паперів 

(ЦП) буде формулюватись у такий спосіб: виконати кластеризацію 

ринку ЦП таким чином, щоб визначити мінімальну підмножину (в 

змісті кількості ЦП) - 0S, що має структурні властивості, аналогічні 

властивостями вихідної множини. Множину 0S можна вважати 

раціональним портфелем, прийнято, що ринок  складається з ЦП 

двох типів чи 2 окремих областей – S1 і S2, що відповідають 

низькоризиковим і високоризиковим ЦП, кожний ЦП може бути 

заданий сукупністю параметрів, Si={sij}, j=1, 2, ..., наприклад, 

{прибутковість, ризик, вартість}.  

Алгоритм полягає в наступних кроках : 

1)  Побудова дендрограми, яка буде характеризувати стан 

фінансового ринку. Для цього можливе використання методу 

ближнього або найбільш віддаленого сусіда.  

2) Побудова дендрограми ПЦП аналогічним методом .  

3) Визначення фрактальної розмірності дендрограми, 

побудованої для фінансового ринку, і фрактальної розмірності 

дендрограми, побудованої для ПЦП.  

4) Порівняння фрактальних розмірностей отриманих 

дендрограм. 

Якщо отримані розмірності є близькими, то інвестор може 

продовжувати очікувати разом з ринком, якщо ж визначені 

фрактальні розмірності суттєво відрізняються одна від одної 

(більше, ніж на 10%), то необхідне проведення реструктуризації 

портфеля. 
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Формула обчислення відстані між кластерами 

використовується як один з параметрів в алгоритмах кластерного 

аналізу. Відстань найближчого сусіда є відстань між найближчими 

об'єктами кластерів: 

  

Відстань далекого сусіда - відстань між найбільш віддаленими 

об'єктами кластерів:  

 

Класифікаційні процедури ієрархічного типу призначені для 

одержання наочного представлення про стратифікаційну структуру 

всієї досліджуваної сукупності об'єктів. Ці процедури засновані на 

послідовному об'єднанні кластерів (агломеративні процедури) і на 

послідовній розбивці (дивізимні процедури). 

В час економічної кризи для вирішення задачі формування 

портфелю цінних паперів використання моделі Марковіца не є 

ефективним. Виникає потреба у розробці моделей, які б могли 

забезпечити створення ПЦП, що повторюватиме поведінку ринку. 

Запропонований метод формування портфелю цінних паперів, який 

дозволяє визначити стан ринку ЦП і сформувати такий ПЦП, який би 

був подібним до ринку за своїм поводженням.  

 

 

УДК 681.3 

О.В. Паренюк, О.О. Співакова, 

студенти  

Н.М. Яковенко,  

асистент 

ПРОГРАМУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ Autocad ЗА ДОПОМОГОЮ 

VBA 

Мова програмування Visual Basic for Application (VBA) в плані 

розширення можливостей суттєво перевершує можливості AutoLisp 

в програмі Autocad. VBA взаємодіє з Autocad завдяки інтерфейсу 

ActiveX Automation.  ActiveX Automation - це стандартний метод 

Microsoft для представлення частин додатків та забезпечення 

доступу для використання їх іншими додатками. Цей метод дозволяє 

створювати додатки будь якою мовою програмування, яка підтримує 

інтерфейс ActiveX Automation: С++, Delphi, Visual Basic. 

)1(,),,(min),(min mjiijiji wxwxxxdwwq 

)2(,),,(max),(max mjiijiji wxwxxxdwwq 
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ActiveX Automation використовує об‘єктно-орієнтовану модель. 

Основними поняттями об‘єктно - орієнтованої мови є об‘єкт, 

властивість, метод та дія. Кожний об‘єкт Autocad має певний набір 

властивостей. Для маніпулювання об‘єктами використовують 

методи. Дія - це те, що відбувається з об‘єктом. Об‘єкти додатка 

структуровані ієрархічним засобом з об‘єктом Application в корені.  

Мова VBA має власний набір змінних та розвинуту систему 

інструментів для виконання математичних, логічних і системних 

операцій. Це дозволяє створювати програми для здійснення 

складних математичних розрахунків, модифікації баз даних Autocad, 

автоматизації процесів креслення, використовувати VBA для 

створення більш складних програм, які зв‘язані з системними 

подіями. VBA вміщує зручні засоби для створення діалогових вікон 

та інтегрованого середовища. Інтерфейс Visual Basic вміщує 

редактор коду, конструктор форм та відлачик в одному пакеті, що 

значно спрощує програмування. 

Програма, яка зображена в даній роботі, є додаток мовою 

програмування Visual Basic, яка забезпечує запуск Autocad та 

створення тривимірної моделі з можливістю її переміщення та 

повороту. До тривимірної моделі, що створена, застосовуються 

різноманітні матеріали, створюється джерело освітлення.  
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Підсекція при кафедрі залізобетонних та кам’яних 

конструкцій 

 

УДК 624.042.07/624.1.001.573                          

Ю.В. Заварзін,  

студент 

Л.М. Скорук, 

доцент  

М.Ю. Заварзін  

інженер 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОПОВЕРХОВОЇ 

СПОРУДИ З ВБУДОВАННИМИ В РЕЛЄФ ГАРАЖАМИ ПО ВУЛ. 

СТАРОНА-ВОДНИЦЬКИЙ, 2-20 В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. 

КИЄВА 

Cпоруда являє собою комплекс будівель із зберігання, ремонту 

автомобілів, а також інженерних споруд - підпірних стін. 

Складний пересічений рельєф місцевості із різницею позначок 

поверхні до 18 м обумовив попереднє виконання інженерної 

підготовки майданчику у вигляді укріплення природних схилів 

каскадом гнучких підпірних стін висотою 6-10м з паль терасами та 

влаштування на них будівель. Для кращої роботи споруд форма 

підпірних стін і будівель в плані була прийнята у вигляді арки. Але 

підчас будівництва несуча здатність стін виявилася недостатньою, 

внаслідок чого ростверки стін отримали значні горизонтальні 

переміщення (більше 1000мм), що призвело до їх руйнації 

вертикальними тріщинами із шириною розкриття до 50 мм і більше з 

можливістю подальшого обвалювання конструкції.  

В зв‘язку з цим була змінена загальна концепція 

конструктивного рішення споруди в цілому: несучі конструкції 

підпірних стін повинні розташовуватися каскадом по схилу, бути 

зв‘язані між собою підземними елементами і утримуватися несучими 

елементами каркасу будівель. На підставі цього були розроблені і 

розраховані математичні моделі будівель з урахуванням як 

традиційних навантажень, так і впливів від підпірних стін, а за 
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результатами розрахунків запроектовано будівлі, скореговано 

конструкції підпірних стін.  

Будівлі мають 10-12-поверхів (три - підземні), пандусніх заїздив 

розташовані по торцях споруди. Конструктивне рішення будівлі - 

монолітно-каркасне, безригельне з капітелями і самонесучими 

стінами. Стик колон та плит (балок) перекриття прийнятий жорстким, 

за допомогою капітелей колон. Просторова жорсткість каркасу 

забезпечується за рахунок вказаних жорстких стиків плит із 

колонами, діафрагм жорсткості, металевих вертикальних зв‘язків по 

колонах, жорсткості дисків плит перекриттів та покриття, жорсткого 

защемлення колон у ростверку. Товщина плит прийнята єдиною – 

200 мм. 

В рівні перекриттів трьох підземних поверхів конструктивно 

виконано шарнірно-рухоме спирання підпірної стіни на каркас. 

Горизонтальна сила від стіни сприймається дисками перекриттів, 

колонами, діафрагмами жорсткості, балками підсилення ригелів, 

стрічковим ростверком та пальовим фундаментом. Фундаменти 

виконано з буроін‘єкційних паль Ø 620 мм довжиною 12-16 м. Вістря 

паль занурені на 1 м в Полтавські піски. Оголовки паль жорстко 

защемлені у ростверку, що мають товщину 0,8-1м.  

 

 

УДК 624.012.35  

О.В. Козак, 

студент 

ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ  НАПРУЖЕНОЇ АРМАТУРИ НА МІЦНІСТЬ 

ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗА НОРМАМИ EUROCODE 2. 

За нормами EC-2 граничне значення несучої здатності перерізу 

за поперечною силою (на сколювання) гарантується дотриманням 

нерівностей: 

. . .,Ed Rd c Ed Rd c Rd sV V V V V  

 де .Rd cV  - несуча здатність на сколювання одного бетону 

перерізу елемента без поперечної арматури; 
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.Rd sV  - розрахункова поперечна сила, яка може бути сприйнята 

поперечним перерізом за умови текучості розрахункової поперечної 

арматури (хомутів, відігнутих стрижнів). 

Якщо дотримується нерівність (VEd≤VRd.c), то несуча здатність 

лише бетонного перерізу на сколювання визначається за формулою: 

 
1/3

. 1 1100 ;Rd c Rd ck cp wV c k f k b d          
 

 

На відміну від інших норм, при знаходженні несучої здатності 

розрахункового перерізу без поперечної арматури, EC-2 враховує 

попереднє напруження σср. σср – середнє напруження в бетоні від дії 

поздовжньої стискаючої сили, що спричинена попереднім натягом 

арматури: 

0.2 ,Ed
cp cd

c

N
f

A
    

де EdN  - зусилля натягу арматури, cA  - площа розрахункового 

перерізу. 

Несуча здатність вертикально розташованої поперечної 

арматури  VRd.s визначається за формулою: 

. 0.9sw
Rd s ywd

A
V d f

s
     

 

 

 

УДК 624.012.35  

М.В. Подгайський, 

студент 

ВПЛИВ КОЕФІЦІЄНТА АРМУВАННЯ НА ГРАНИЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ 

РОЗТЯГНУТОЇ АРМАТУРИ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ 

ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

Зазвичай вирішують два типи задач:
 

- перевірочну задачу, коли визначають несучу здатність перерізу,при 

всіх відомих параметрах перерізу; 

- проектну задачу,коли визначають площу Аs  та  Аs`. 

При визначенні висоти стиснутої зони невизначеною 

величиною  є  деформація s . 



155 

 

Для аналізу впливу коефіцієнта армування на деформації 

арматури в граничному стані перерізу необхідно взяти суму проекцій 

всіх сил на вісь елемента:  

                                      sdscd fAabf  .                                      (1) 

де 2 ;cd cu b sd s sf E f E       . 

Після підстановки значень , ,cd sdx f f  в рівняння (1), отримаємо: 

                        )(8,0 2

2

2 scusssbcu EAEbd   .                        (2) 

Розділивши обидві частини рівняння (2) на bEbd8,0  матимемо: 

                            sscu

b

ss

cu
E

E

bd

A



 )(

8,0
2

2

2 

 
.                        (3) 

Позначивши  ;s s

b

A E

bd E
 


 

  
,отримаємо:  

                              
sscucu 


  )(

8,0
2

2

2 

.                          
(4) 

Вирішуючи рівняння (4) відносно s  отримаємо: 

                            

2 2
2 2

0.8
4( )

2

cu
cu cu

s




 

 


 
  




 .            
             (5) 

Висновок: змінюючи процент армування в межах ρ=0,002…0,03 

при cu =0,002…0,0035 отримаємо, що граничні деформації s  

змінюються в межах s =-0,00246…-0,00064. 

 

 

УДК 624.012 

Е.Л. Шармаков 

студент 

ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕКРИТЬ ІЗ 

СТАЛЕВИМ ПРОФІЛЬОВАНИМ НАСТИЛОМ 

Розвиток будівництва в Україні супроводжується відходом від 

типових збірних залізобетонних конструкцій, що пов‘язано із загаль-

ною економічною ситуацією і старінням матеріальної бази заводів 
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залізобетонних виробів та домобудівельних комбінатів. Ведеться ін-

тенсивний пошук нових конструктивних рішень, що поєднують бетон, 

сталеві профілі й арматуру для раціональної сумісної роботи.    

Одним із найбільш перспективних і економічно вигідних шляхів 

підвищення продуктивності праці, скорочення термінів і вартості 

будівель-них робіт є застосування залізобетонних плит із сталевим 

профі-льованим настилом. Сталеві гофровані профілі збирають у 

вигляді настилу і використовують як опалубку для укладання у плиту 

бетон-ної суміші. Після тужавлення і набору бетоном міцності 

профілі входять до складу плити як арматура. 

В даній роботі на прикладі будівлі адміністративного призна-

чення «Блок обслуговування на діл. №27 в 3-му мкр-ні Позняки»  

був проведений дослід порівняння варіантів сталезалізобетонного і 

монолітного ребристого перекриття. При однакових прольотах та 

навантаженні був запроектований аналогічний варіант монолітного 

ребристого перекриття. Результати досліду виявились такими: 

необхідна будівельна висота ребристого перекриття на 25% більша; 

прямі витрати на зведення перекриття із сталевим профільованим 

настилом в два рази вище, але і трудомісткість скоротилась вдвічі, 

не кажучи про терміни зведення конструкцій. 

Перекриття у вигляді монолітної плити, армованої сталевим 

профільованим настилом, менш економічне, ніж перекриття зі 

збірних залізобетонних елементів. Однак, за відсутності достатньої 

будівельної бази і наявності значних транспортних витрат засто-

сування зазначених конструкцій забезпечує значний економічний 

ефект, скорочення працевитрат та термінів зведення перекрить.  
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УДК 624.21.09.32.45 

А.М. Яшник, 

студент 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУК-

ЦІЙ ПЕРЕКРИТТІВ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА ПРОГОНОВИХ 

БУДОВ МОСТІВ  

Для залізобетонних конструкцій, номенклатура і місця 

застосування яких постійно розширюється, зниження 

матеріаломісткості зводиться до зменшення витрат цементу і сталі, 

пошуку нових конструктивних форм і проектних рішень. Основний 

шлях для розв'язання цієї задачі - розробка ефективних конструкцій, 

вдосконалення і розвиток методів їх розрахунку. У мостобудуванні 

зустрічаються так звані сталезалізобетонні конструкції, які 

утворюються шляхом об'єднання залізобетонної плити і сталевої 

балки з прокатного профілю (наприклад, двотавр, швелер, тавр 

тощо). Таке поєднання досить практичне, з точки зору роботи цих 

двох елементів — бетон, який розташований у верхній частині 

перерізу, добре справляється із зусиллями стиску, а сталева балка - 

із зусиллями розтягу. 

В конструктивному рішенні сталезалізобетонна конструкція 

(комплексна балка) представляє собою сталевий двотавр,  

об'єднаний із залізобетонною плитою, яка розміщається в стиснутій 

зоні  поперечного перерізу. 

 Введення залізобетонної плити в роботу на стиск при  згині 

разом зі сталевим двотавром в сталезалізобетонних балках 

дозволяє суттєво зменшити витрати на них сталі (15-20% порівняно 

з металевими) за рахунок зменшення площі перерізу стиснутого 

поясу сталевого двотавра та збільшити загальну жорсткість 

об'єднаного перерізу балки.  

Залізобетонна плита суттєво розвантажує верхній пояс 

сталевої двотаврової балки, переріз якого виконується значно 

меншим, ніж нижнього поясу. Разом з цим, висоту сталевих 

елементів балок, які працюють спільно із залізобетонною плитою, є 



158 

 

доцільним призначати на 15-25% меншою, ніж у звичайних сталевих 

балках.  

Особливості конструктивного рішення сталезалізобетонних 

балок в цілому призводять до одержання економії сталі, а це 

значить, що тема дослідження є не тільки актуальною, а й важливою 

для практики. 

 

 

Підсекція при кафедрі основ і фундаментів 
 

УДК 624.15 

Я.О. Арешкович, 

студент 

ПОРІВНЯННЯ ЗНАЧЕНЬ КУТА ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ, 

ВИЗНАЧЕНИХ ЗА РІЗНИМИ МЕТОДИКАМИ 

Для оцінки значення кута внутрішнього тертя використову-

валися три методики, а саме: вакуумний стабілометр, зрушуючий 

прилад конструкції Маслова і Лур‘є, прилад конструкції Грутмана та 

за таблицями ДБН. Ці значення змінювалися в інтервалі 29–33 град. 

Порівняння проводилося на прикладі визначення тиску на 

масивну підпірну стінку висотою 6 м. У цьому прикладі основою спо-

руди служив дрібний пісок середньої щільності. 

 

Рис. 1. Параметри підпірної стінки 
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 Умова стійкості підпірної стінки проти зрушення полягає в тому, 

що утримуюча сила повинна бути більшою за зрушуючу. 

 Дослідження показало, що у випадку, коли кут внутрішнього 

тертя знижується нижче 29 градусів через підтоплення або 

утворення поверхні ковзання, стійкість стінки при цьому втрачається. 

Так, у зоні сформованої поверхні ковзання, при зниженні кута 

внутрішнього тертя з 33 до 29 град. фіксується зниження утримуючої 

сили на 17%. 

 Для забезпечення стійкості підпірної стінки необхідно змінити 

параметри підпірної стінки, наприклад, кут нахилу підошви підпірної 

стінки до горизонту або покращити властивості ґрунтів під її 

підошвою. 

 

 

УДК 624.15 

М.В. Брек, 

 студентка 

ТЕХНОЛОГІЯ БАРЕТНИХ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ 

Актуальним питанням сучасного містобудування є раціональне 

використання території, відведеної під будівництво. Розробка 

підземного простору дозволяє ефективно використовувати земельні 

ресурси. При виборі способу будівництва заглиблених споруд 

необхідно враховувати умови, в яких зводиться конструкція. 

Застосування котлованів з укосами є проблематичним при наявності 

в безпосередній близькості існуючих будівель, а також при будів-

ництві у слабких і водонасичених ґрунтах. Крім того, виникає 

необхідність зворотної засипки пазух після завершення будівельних 

робіт. 

 Для вирішення даної проблеми ефективно використовується 

спосіб «стіна в ґрунті». Широке застосування цей спосіб отримав 

особливо для зведення огорож глибоких котлованів при будівництві 

підземних частин будівель, влаштуванні гідротехнічних, транспорт-

них, водопровідно-каналізаційних та інженерних споруд у складних 

інженерно-геологічних умовах.  

 У роботі розглянуто метод розрахунку несучої здатності 

окремої барети, з яких складається «стіна в ґрунті». Наведено 

порівняльний аналіз результатів застосування фундаментів з барет 
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з іншими видами фундаментів на прикладі реальної будівлі. 

Показано, що барети можуть служити альтернативою буронабивним 

палям, особливо при великих навантаженнях, зокрема, у висотному 

будівництві в складних інженерно-геологічних умовах. 

 

 

УДК 624.159.2 

О.В. Воронцов, 

 студент 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСІДАННЯ ФУНДАМЕНТУ ЗА НОВИМИ 

ВИМОГАМИ 

Основи і фундаменти в багатьох випадках розраховуються за 

другою групою граничних станів. У цих випадках важливим параме-

тром є модуль деформації ґрунту (Е). В даній задачі визначення мо-

дуля деформацій проводилось за результатами штампових випро-

бувань з розміром штампу 250007.707.70 см . Із графіка за формулою 

Шлейхера визначено значення модуля деформацій ґрунту (Е) для 

різних інтервалів навантаження: 520кН; 530кН. Отримано: у пер-

шому випадку Е=22,75 МПа; в другому випадку Е=17,0 МПа.   

У нормах [2] внесені доповнення до розрахунку осідання (S). 

З використанням значень модуля деформацій грунту (Е), визначених 

при штампових випробуваннях, проведено аналіз результатів роз-

рахунків осідання за нормативними документами [1] та [2]. 

Визначалося осідання окремо розташованого фундаменту (s) з 

використанням розрахункової схеми у вигляді лінійно-деформовано-

го півпростору методом пошарового підсумовування. Розрахунки 

проводилися за формулою (Д1) [2]. Для прикладу були виконані 

розрахунки осідання фундаменту розміром 1х1 м. Основа харак-

теризувалася модулем деформації грунту Е=22.75 МПа та питомою 

вагою для піщаного грунту γ=17 кН/м³. При цьому змінювалася гли-

бина закладання фундаменту в інтервалі d=16 м. 

Проведені розрахунки дозволяють зробити наступні висновки: 

 - виявлено, що значення модуля деформації ґрунту залежить 

від вибраного інтервалу навантаження, а саме, для 530 кН – 

Е=17,0 МПа; для 520 кН – Е=22.75 МПа. При цьому різниця сягала 

30 %;  
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 - встановлено, що друга складова у формулі (Д1) [2] в 

залежності від глибини закладання фундаменту збільшує своє 

процентне співвідношення порівняно з першою складовою;  

 - показано, що при незначній глибини залягання фундаменту 

(до 5 м) вміст другої складової у (Д1) [2] складає 1.57.5%, а при 

більшій глибині залягання фундаменту її вміст перевищує 10%, що є 

суттєвішим. 

Література:   

1. СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».    

2. ДБН В.2.1-10-2009 «Основи та фундаменти споруд». 

 

 

УДК 624.15 

О.Е. Гостева, 

 студентка  

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 

ФУНДАМЕНТНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ НАДБУДОВІ 

У наш час однією із найважливіших задач розвитку міст є 

ефективне відновлення житлового фонду. Враховуючи дефіцит віль-

них площ, неабиякої актуальності набувають питання реконструкції. 

Це зумовлено низкою соціальних, економічних і містобудівних 

факторів, які пов‘язані з низькою якістю і потенціальною аварійністю 

житла.  

В даній роботі на прикладі 5-поверхового будинку в м. Києві 

наведені результати дослідження впливу реконструкції на зміну НДС 

несучих конструкцій при надбудові 4-х поверхів.  

При дослідженні змін НДС у фундаментних конструкціях 

використано дві методики: аналітична і з використанням чисельного 

моделювання. Аналітична методика передбачала визначення зусиль 

та деформацій у несучих конструкціях будівлі за нормативною 

методикою при зборі навантажень по вантажних площах. За іншою  

методикою було проведено чисельне моделювання взаємодії 

елементів системи «основа – фундамент – надземні конструкції». 

Дана методика дозволяє врахувати особливості нелінійного де-

формування ґрунтів основи, врахувати перерозподіл навантажень в 
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несучих елементах будівлі та основі, що дає можливість оцінити 

реальний НДС основ і фундаментів. 

Розрахунки проводились на базі автоматизованої системи 

наукових досліджень «VESNA». В результаті проведеного моделю-

вання було встановлено, що найбільших деформацій зазнають кон-

струкції в периферійній частині будівлі. Розрахункове значення 

приросту осідання фундаментів для даної задачі не перевищило 

допустимих. Результати, отримані по спрощеній методиці, різняться 

приблизно вдвічі не в запас міцності.  

Таким чином, представлена методика, яка базується на вико-

ристанні чисельних методів, дозволяє оцінити реальний НДС сис-

теми «основа – фундамент – надземні конструкції» при реконструк-

ції. Використання аналітичних рішень на базі вантажних площ 

рекомендується для проводення тільки попередніх оціночних 

розрахунків. 

 

 

УДК 624.042.07:624.1.001.573  

І.Ю. Заварзіна, А.П. Задорожний, 

студенти  

 

ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ БЛИЗЬКО РОЗТАШОВАНИХ БУДІВЕЛЬ 

Сучасне будівництво в умовах щільної забудови є дуже 

відповідальним і складним завданням. До того ж, що новобудови 

влаштовуються на незручних майданчиках із складною геологією в 

безпосередній близькості від існуючих будівель. За таких умов 

важливим є визначення ступеню впливу новобудови на оточуючі 

будинки. 

У роботі розглядається вплив 10-поверхової новобудови на 

існуючі житлові будинки, що зведені на прилягаючі території в 

Шевченківському районі м. Києва. Відстані між будівлями до 10 м. 

Новобудова: монолітно-каркасний будинок з підземним паркінгом з 

повним несучим каркасом із залізобетону. Фундаменти: буронабивні 

палі зі стрічковим та стовбчастим ростверком. Геологічна особли-

вість майданчику – значна товща насипних ґрунтів, існування 

чотирьох різних по літології шарів ґрунту, в основному лесові 
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просідаючі суглинки. Існуючі будинки: безкаркасного типу зі стріч-

ковими та пальовими фундаментами з розширеною п‘ятою. 

Були розроблені комп'ютерні моделі будинків, включаючи їхні 

фундаменти, ґрунти основи, та проведені спільні розрахунки 

напружено-деформованого стану будівлі – фундаменти – основа із 

застосуванням програмного комплексу «LIRA в. 9.4» і програми 

«Пролог». 

За результатами розрахунків визначено: осідання існуючих 

будівель складають 10,1–39,7 мм; осідання ґрунту між будинками – 

до 26,2 мм; вертикальні додаткові напруження від новобудови у 

ґрунті загасають і на відстані 9 м від новобудови дорівнюють нулю, 

тобто впливу практично не існує. Це пояснюється тим, що 

навантаження від новобудови передаються на значну глибину (28 м) 

і в даних геологічних умовах  осідання гасяться швидко.  

 

 

УДК 624.15 

І.А. Клименко, 

 студентка 

ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА СИСТЕМУ «ОСНОВА – 

ФУНДАМЕНТ – НАДЗЕМНІ КОНСТРУКЦІЇ» 

 У даній роботі наведені дослідження напружено-деформо-

ваного стану (НДС) системи «основа – фундамент – надземні 

конструкції» багатоповерхового двосекційного висотного будинку під 

дією динамічних навантажень. 

 В умовах щільної забудови, складної інженерно-геологічної си-

туації та близького розташування підземних комунікацій, постала 

проблема неможливості влаштування пальових фундаментів, і тому 

дві секції побудували на спільному плитному фундаменті. 

На момент будівництва шести поверхів в будівлі був виявлений 

значний крен та тріщини в несучих конструкціях, що пов‘язано із 

наявністю більш слабких ґрунтів під однією із секцій. 

 Для вирішення проблеми збільшено просторову жорсткість 

конструкцій за рахунок підсилення вертикальними несучими еле-

ментами.  
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 Крім того, оскільки дві секції розташовані на суцільній плиті, в 

місці температурно-деформаційного шва утворився концентратор 

напружень, який, на основі попередніх розрахунків, не може бути 

сприйнятий наявним армуванням. 

 Одним із варіантів вирішення проблеми – є розрізка плити в 

місці концентратора. Проте це може призвести до миттєвого пере-

розподілу напружень, який супроводжується виникненням інерційних 

сил. Для оцінки зміни НДС в конструкціях будівлі було проведено 

дослідження поведінки системи «основа – фундамент – надземні 

конструкції» в автоматизованій системі наукових досліджень 

«VESNA» методом прямого інтегрування в часі за схемою 

Ньюмарка. 

 В результаті було виявлено, що при наявності послаблення 

ґрунтової основи під однією із секцій, крен обох частин відбудеться в 

односторонньому напрямку. Якщо властивості ґрунтової основи 

однорідні під усією плитою – крен буде зустрічним. Також встанов-

лено, що, в залежності від технології розрізки плити, змінюється її 

напружено-деформований стан; виникають інерційні сили, що 

можуть спричинити втрату несучої здатності конструкції за ма-

теріалом. 

 

 

УДК 624.159.2 

Д.О. Кулик, 

 студент 

ЗАЛЕЖНІСТЬ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ҐРУНТІВ ОСНОВИ ПРИ 

РІЗНИХ ЗНАЧЕННЯХ КУТА ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ 

Досвід будівництва будівель і споруд показує, що іноді в основі 

під дією навантаження втрачається стійкість, що супроводжується 

видавлюванням  з-під фундаменту ґрунту в сторони і вгору. 

При виникненні випору утворюється поверхня локалізації де-

формацій, де відбувається зміна значення кута внутрішнього тертя, 

внаслідок переходу кута ковзання в кут кочення. 

Зміну кута визначаємо, використовуючи залежності: 
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Параметр зміни кутів залежить від густини . 

Для прикладу розрахунок проведено для квадратного фунда-

менту 2 на 2 м, з глибиною закладання 1 м. Значення густини взято 

на діапазоні 1,57–1,67 . 

За ДБН [1] вертикальну силу граничного опору Nu  основи, скла-

деної нескельними ґрунтами в стабілізованому стані, визначають за 

формулою: 

. 

При вертикальній дії рівнодійних зовнішніх зусиль δ=0. Для 

значення густини  зміна значень кута внутрішнього 

тертя становить . Для значення густини зміна 

кута становить . Розрахунок показав, що при заміні кута 

внутрішнього тертя φ на ψ, безрозмірні коефіцієнти несучої здатності 

Nγ, Nq, Nc змінюються, що викликає зменшення несучої здатності на 

70-80%, що є суттєвим, оскільки впливає на надійність конструкцій. 

 

 

УДК 624.131.524  

 Г.М. Ловейко, О.Ю. Столярчук, 

студенти 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ОСНОВИ ЗА 

РІЗНИМИ АНАЛІТИЧНИМИ РІШЕННЯМИ 

Ґрунтова основа, яка слугує основою фундаменту, не статична 

в часі. Зміни в дії ґрунтових і поверхневих вод, неоднорідність 

геологічної будови ділянки будівництва, температурно-кліматичні 

перепади, конструкція фундаментів та технологія виконання буді-

вельних робіт, взаємодія раніше побудованих споруд з тими, що 

споруджуються поряд – це далеко не повний перелік обставин, 

ігнорування хоча б однієї з яких, може призвести до руйнування всієї 

споруди. 

Визначення несучої здатності ґрунтових основ заглиблених 

фундаментів у відповідності з прийнятими в Україні і за кордоном 

нормами проектування, є одним з основних і обов'язкових роз-

рахунків за першою групою граничних станів. 
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Тому у виконаній роботі розглядаються шлях еволюції 

розрахункових схем вичерпання несучої здатності основи, дослід-

ження залежності між деформаціями ґрунту і діючими напру-

женнями. Для порівняння рівня несучої здатності основи при її 

постійному завантаженні використовуються аналітичні рішення 

несучої здатності за різними авторами, зокрема Н.М. Герсевановим, 

Г.Е. Паукером, Л. Прандтлем, В.Г. Березанцевим. Окрім того, прове-

дено порівняння розрахункової несучої здатності ґрунтової основи 

за «Єврокодом-7» та ДБН. Також розглянуто вплив різних факторів 

на значення результатів розрахунків у процесі визначення несучої 

здатності ґрунтової основи. 

Порівнюючи розрахункові значення для прийнятої основи 

фундаментів неглибокого закладання встановили, що методика 

підходів до визначення несучої здатності основи суттєво впливає на 

граничні умови, які додатково можуть змінюватися разом з видом 

ґрунту та конструкцією фундаменту. Це є проблемою для отримання 

достовірного значення несучої здатності. Тому в уточненні 

гарантованої величини несучої здатності основи є бажаним 

використання програмних комплексів, що розглядають спільну 

роботу системи «основа – фундамент – надземна частина будівлі», 

що може враховувати додаткове завантаження від сусідніх будинків, 

які зведені на цій території.  

 

 

УДК 624.15 

О. Д. Гончарук, 

студент 

ЗМІНА ВИМОГ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ОПОРУ 

ҐРУНТУ ПРИ ПІДСИЛЕННІ ФУНДАМЕНТІВ НЕГЛИБОКОГО 

ЗАКЛАДАННЯ 

Розрахунковий опір ґрунту R сьогодні використовується як по-

казник комплексної оцінки стисливості і міцності ґрунту. Раніше буді-

вельники використовували різні підходи, базуючись на досвіді, що 

накопичувався шляхом проб і помилок. Ще два століття назад спе-

ціальні розрахунки несучої здатності основ не виконувались, вико-

ристовувались оцінки, що враховували тип і розміри будівлі, загаль-

ну якість ґрунту основи, методи влаштування фундаментів на при-
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леглій території. З кінця 19 ст. введено поняття допустимого тиску 

на ґрунт основи, який задавався в досвідних таблицях за назвою 

ґрунту, та цей універсальний підхід не дає достатньої точності, тому 

додатково стали враховувати не тільки вид і стан ґрунту, а і глибину 

закладання і ширину підошви фундаментів. Завдяки рішенню 

Пузиревського-Герсеванова з 30-х років 20 ст. стало можливо роз-

раховувати величину безпечного тиску по підошві фундаментів на 

основі врахування фізично-механічних властивостей ґрунтів і 

розмірів фундаменту. Ця величина була названа нормативним 

тиском R0, Яку використовували для загальної оцінки та 

початкового розрахунку основ за деформаціями, адже R0 має 

значний запас і це привело до прийняття R ґрунту, для якого 

величина нормативного тиску була підвищена шляхом введення 

коефіцієнтів надійності. 

Сьогодні в Україні для нового будівництва такий підхід є визна-

чальним. Але для реконструкції або підсилення його пряме викорис-

тання не можливе, адже за час експлуатації ґрунт ущільнюється, 

показники його фізико-механічних властивостей покращуються.   

Для оцінки фактичного стану основи необхідним є аналіз 

зразків ґрунту з-під підошви фундаментів і визначення 

розрахункових величин φ, с, γ. 

В Єврокоді-7 величина R не використовується, розрахунки 

ведуться за несучою здатністю основи. Це вимагає проведення 

паралельних розрахунків за вимогами українських і європейських 

норм, щоб в подальшому уникати можливих ризиків в будівництві. 

Особливо актуальний такий підхід при підсиленні фундаментів 

неглибокого закладання. 

 

 

УДК 624.15            

         Ю.О.Камерилова,      

       студентка  

 ПОРІВНЯННЯ ЗМІНИ ВЕЛИЧИНИ ОСІДАННЯ ФУНДАМЕНТУ ЗА 

НОРМАМИ СНиП 2.02.01-83 , ДБН В2.1.-10-2009 ТА ЄВРОКОД 7 

Метод пошарового підсумування використовується в 

розрахунках осідання основи стабільно протягом понад 80 років. Він 
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відповідає класичному розумінню компресійного стиснення ґрунту 

під дією додаткових навантажень, що змінюються з глибиною. 

З 1984 по 2009 для плитних фундаментів норми 

рекомендували використовувати метод професора Єгорова 

К.Є.(плитні фундаменти шириною ≥10м). Це пояснювалось значним 

збільшенням стисливої зони, яка в методі Єгорова К.Є. визначалась 

за дослідною формулою. 

З 2009 р українські норми при розрахунку осідання стали 

враховувати можливість проявлення пружньої деформації підняття 

дна глибокого котловану (h≥5м) та його стиснення при зведенні 

будівлі. У зв‗язку з цим в методі пошарового підсумування в 

формулу S внесено доповнення, а саме:  

- розраховується  осідання від середнього тиску по підошві 

фундаменту. Очевидно, що така трактовка є відхиленням від 

класичного розуміння компресійного стиску ґрунту; 

- додаткові деформації стиснення пружнього зміненого ґрунту 

визначаються з урахування ширини котловану;  

- для плитних фундаментів розрахунок деформацій основи 

виконується за вказаною формулою зі збільшенням співвідношення 

між σzp і σzg з 0,2 до 0,5, при ширині плити більше 20 м. 

За Єврокодом осідання розраховується за методом 

скорегованої пружності ґрунту. Величина осідання  S  залежить від 

розрахункового значення модуля Юнга, опорного тиску, а також 

коефіцієнта осідання (який визначається залежно від форми і 

геометричних розмірів фундаменту, жорсткості, товщини конструкції, 

що стискається, коефіцієнта Пуасона, розподілу опорного тиску, 

точки, для якої обчислюється осідання). В  Єврокоді чітко не 

сформульований спосіб розрахунку осідання, а також не зазначене 

значення граничного осідання. Числове рішення осідання 

підтвердило, що величина S буде різною для кожного з розглянутих 

методів.  
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Підсекція металевих та дерев’яних конструкцій 

 

УДК  624.014 

О.О. Іванов, 

студент 

 С.І. Білик, 

 професор 

О.Б. Глітін 

доцент  

ЧИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛОКАЛЬНИХ НАПРУЖЕНЬ НА 

НДС РАМИ 

З 1981р і до нині основним нормативним документом, що 

регламентує правила розрахунку металевих конструкцій є СНиП ІІ-

23-81*. Згідно з ним, при розрахунку згинальних елементів, 

перевірка локальних напружень у стінці балки в місці прикладення 

навантаження до верхнього пояса, а також в опорних перерізах 

балки, не підкріплених ребрами жорсткості, виконується за 

формулою: σloc=F/t·lef ≤ Ryγc , (1) 

де F – розрахункове значення навантаження (сили); lef – 

умовна довжина розподілу навантаження, визначена в залежності 

від умов спирання; t – товщина стінки балки. 

Під час виконання магістерської роботи зроблено порівняння 

варіантів розрахунку сталевого ригеля із змінною висотою стінки, що 

входить до складу поперечної рами каркасу. Перший розрахунок 

виконувався із застосуванням формули (1). Під час другого – 

локальні напруження знаходилися за допомогою розрахункового 

комплексу «Ліра». При цьому всі елементи ригеля (стінка та 

полички) задавалися об‘ємними 8-вузловими паралепіпедами. 

При порівнянні результатів двох варіантів було виявлено 

значну різницю у значеннях локальних напружень. Зокрема, при 

розрахунку за (1), значення σloc виявилися в два рази більшими, ніж 

при розрахунку того ж елемента (зварної балки двотаврового 

перерізу, на яку навантаження передаються через прогони – Z-

подібні гнуті профілі) за допомогою програмного комплексу «Ліра». 
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Для підтвердження достовірності отриманих результатів 

заплановано виконати експериментальні дослідження після яких 

можна буде зробити висновок, чи насправді, локальні напруження в 

стінці балки двотаврового перерізу є меншими, ніж ті які нам дають 

норми СНиП. Аналізуючи роботу елементів балки можна припустити, 

що частина напруження сприймається полкою та не передається до 

стінки. 

Таке припущення дає економію матеріалу в стінці, що впливає 

на вагу всієї конструкції, а отже, є одним з основних показників якості 

проекту.  

 

 

УДК  624.014 

Б.М. Котвіцький, 

студент   

ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ ЕЛЕМЕНТІВ 

РЕБРИСТО-КІЛЬЦЕВОГО КУПОЛА ДІАМЕТРОМ 62 М  

Під час дипломної роботи «Проектування ребристо-кільцевого 

купола діаметром 62 м», було виконано порівняння варіантів 

поперечних перерізів основних несучих елементів вищеназваної 

споруди.  Для статичних розрахунків купола використовувався  

програмний комплекс SCAD. 

Так як купол є симетричний відносно його 24 основних осей, то 

проектування проводилось по групах елементів. В кожну групу 

входять конкретні типи елементів, які повторюються по всій площі 

купола, тому перерізи цих елементів підбиралися за найбільш 

завантаженою одиницею групи. Це виконувалось для забезпечення 

симетричності та уніфікації елементів купола, які входять до кожного 

із 24 сегментів споруди. 

На етапі варіантного проектування було прийнято не змінювати 

розрахункову схему, а саме – ребристо-кільцеву. Натомість 

порівнювались 3 типи поперечних перерізів основних несучих 

елементів покриття: 24-х радіальних ферм та 5 кільцевих. 

Приймалися найбільш розповсюджені перерізи елементів ферм – це 

кутики, гнутозварні замкнені квадратні профілі та круглі труби. 

Проаналізувавши масоутворення ферм, визначилися з найбільш 
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легкими перерізами  якими стали труби. На вибір цих перерізів також 

вплинула естетична складова конструкцій. 

Підбір елементів купола виконувався поетапно.  

На першому етапі, складання розрахункової схеми, задавалися 

перерізи елементів, так би мовити, за досвідом проектування. 

На другому етапі аналізувалась кожна з 30 груп основних 

конструктивних елементів за найбільш завантаженим стержнем. За 

допомогою діаграми факторів визначалося наскільки добре працює 

елемент за кожним з факторів. Визначивши екстремальний фактор 

робився  висновок збільшувати чи зменшувати переріз елемента. 

Такі дії виконувались до тих пір, поки не знаходився найбільш 

оптимальний (вигідний) варіант з трьох вище вказаних перерізів. 

 

 

УДК  624.014 

Д.В. Токарський, 

студент 

 О.Б. Глітін,  

доцент  

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТРИЖНІВ ФЕРМ ВИКОНАНИХ З 

ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІДКРИТОГО ПРОФІЛЮ  

В несучих конструкціях безкранових будівель з незначним 

навантаженням на покриття все більше застосовуються тонкостінні 

гнуті профілі відкритого перерізу. Переріз цих профілів може бути, як 

суцільним, так і складеним. 

За В.З. Власовим розрахунок стрижнів відкритого профілю 

заснований на двох гіпотезах: 

 тонкостінний стрижень відкритого перерізу розглядається 

у вигляді оболонки, яка має недеформований профіль в поперечній 

площині; 

 деформації зсуву поверхні, яка проходить по середині 

перерізу, дорівнюють нулю. 

Під час роботи тонкостінного стрижня з‘являється стиснене 

крутіння. Воно призводить до появи врівноваженої системи 

нормальних напружень, яка разом з дотичними напруженнями в 

поперечних перерізах, призводить до нової узагальнюючої сили, що 

називається і моментом. Момент крутіння, що діє в перерізі стрижня, 
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сприймається не тільки за рахунок чистого крутіння, але й за рахунок 

згинального крутіння. 

Особливістю роботи цих профілів є те, що втрата несучої 

здатності стінки або полички може виникнути раніше  втрати 

загальної стійкості елемента. Але випинання елемента перерізу 

(стінки чи полички) в стиснутому стрижні не призводить до 

вичерпання несучої здатності самого стрижня. Частина перерізу 

виключається з роботи, а інша продовжує сприймати навантаження. 

При визначенні несучої здатності з‘являється редукована висота 

елемента перерізу. 

З метою визначення дійсного напруженно-деформованого 

стану стрижнів ферми, виконаної з гнутих елементів відкритого 

профілю, під час магістерської роботи, проводився аналіз 

результатів тензометрування такої ферми під час експерименту. Він 

показав розбіжності у напруженнях, визначених аналітичним 

методом та за допомогою тензорезисторів. Результати показують 

нерівномірність розподілу напружень по перерізу тонкостінного 

елемента. Це дає змогу зробити висновок про можливість 

удосконалення традиційної теорії розрахунку тонкостінних 

елементів, яка покладена до СНиП ІІ-23-81*. 

 

 

УДК 624.014 

С.В. Короткий,   

магістр 

В.В. Юрченко   

доцент 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ СИЛ ДЛЯ ЛОКАЛЬНИХ ФОРМ 

ПРУЖНОГО ВИПУЧУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНО-СТИСНУТОГО 

ТОНКОСТІННОГО СТРИЖНЯ ВІДКРИТОГО ПРОФІЛЮ 

При дослідженні стійкості тонкостінних стрижнів відкритого 

профілю окрім загальної втрати стійкості за згинальною та 

згинально-крутильною формами розрізняють втрату стійкості 

елементів поперечного перерізу (рис. 1, а) (місцева втрата стійкості), 

а також втрату стійкості форми поперечного перерізу (рис. 1, б) 

(викривлення поперечного перерізу). 
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Рис. 1. Форми втрати стійкості тонкостінного стрижня 

відкритого перерізу: а – втрата стійкості елементів поперечного 

перерізу; б – втрата стійкості форми поперечного перерізу; в – 

загальна втрата стійкості стрижня за згинально-крутильною 

формою; г – загальна втрата стійкості стрижня за згинальною 

формою. 

 

У роботі ставилось за мету для С-подібних та коритоподібних 

центрально-стиснутих тонкостінних стрижнів визначити значення 

критичних сил для втрати стійкості елементів перерізу (місцевої 

втрати стійкості) і втрати стійкості форми поперечного перерізу 

(викривлення перерізу). 

Задача стійкості тонкостінного стрижня відкритого профілю для 

локальних форм пружного випучування розв‘язувалась у класичній 

постановці в припущенні, що усі прикладені до системи зовнішні 

навантаження (а отже, і внутрішні зусилля) зростають пропорційно 

одному у тому ж параметру λ. Те значення параметра λ, при якому 

матриця жорсткості системи вперше перестає бути позитивно 

визначеною, є критичним, а відповідне значення параметру λ – є 

коефіцієнтом запасу стійкості. 

При виконанні даних досліджень практична реалізація пошуку 

параметра λ і, відповідно, значень критичних сил для локальних 

форм випучування, виконувалась на базі обчислювального 

комплексу, що реалізує метод скінченних стрічок для розв‘язку 

задачі пружного випучування тонкостінного стрижня. 
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Отримані значення критичних сил для локальних форм 

пружного випучування тонкостінного стрижня залежать лише від 

геометрії і розмірів поперечного перерізу тонкостінного стрижня. 

Отже їх пропонується описати функціями, що залежать від гнучкості 

стінки профіля λw, гнучкості полиці λf, гнучкості відгинів λс, що 

підкріплюють поличку перерізу і орієнтований перпендикулярно до 

полички; площі поперечного перерізу профілю А, а також 

співвідношення габаритних розмірів профілю. Апроксимація 

дискретних даних, що представляють собою значення критичних сил 

для окремих профілів, виконувалась за допомогою методу 

регресивного аналізу. При цьому точність апроксимації забезпечена 

на рівні нормованого відхилення, що не перевищує 3%. 
Таким чином, запропоновано аналітичні залежності для 

визначення значень критичних сил при розрахунку стійкості 

центрально-стиснутих тонкостінних холодногнутих профілів 

відкритого перерізу. Дані аналітичні залежності розроблені для 

випадків втрати стійкості елементів поперечного перерізу, а також 

втрати стійкості форми поперечного перерізу тонкостінного профілю. 

Отримані аналітичні залежності пропонується використовувати в 

складі інженерної методики розрахунку та проектування стрижневих 

конструкцій із тонкостінних холодногнутих профілів відкритого 

перерізу. 
 

 

УДК 624.014 

Є.В. Киричек, С.Г. Хрущ, 

 студенти 

С.В. Короткий,  

магістр 

В. В. Юрченко,  

доцент 

РОЗРАХУНОК КАРКАСІВ БУДІВЕЛЬ ІЗ ТОНКОСТІННИХ 

ХОЛОДНО-ГНУТИХ ПРОФІЛІВ У СЕРЕДОВИЩІ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «SCAD OFFICE» 

Сьогодні на український ринок металоконструкцій активно 

імпортуються різноманітні конструктивні системи із тонкостінних 

холодногнутих профілів, які знайшли широке застосування у 
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будівельній індустрії. Характерними рисами легких сталевих 

тонкостінних конструкцій є: мала металомісткість, висока 

технологічність та пристосованість для виготовлення на потокових 

автоматизованих лініях, для транспортування, а також для 

конвеєрно-блочних та інших швидкісних методів монтажу; високий 

ступінь заводської готовності, можливість комплектної поставки 

цілих будівель-модулів та їх несучих конструкцій. 

Статичний аналіз та визначення внутрішніх зусиль у 

конструкціях, виконаних з тонкостінних холодногнутих стрижнів 

відкритого профілю, при врахуванні стисненого кручення є складною 

задачею. У сучасних обчислювальних програмних комплексах 

використовуються типи скінченних елементів, які дозволяють 

врахувати до шести степенів свободи у вузлах дискретної системи, 

які відповідають лінійним переміщенням та поворотам цих вузлів як 

жорстких тіл. У той же час, теорія тонкостінних стрижнів відкритого 

профілю потребує введення сьомої степені свободи у вузлах, що 

примикають до тонкостінного стержня. Ця сьома степінь свободи 

відповідає депланаційній складовій вузлового переміщення.  

Для розрахунку плоских стрижневих конструкцій з тонкостінних 

стрижнів відкритого профілю у середовищі обчислювального 

комплексу SCAD, можна використати апроксимацію тонкостінних 

стрижнів двома стрижнями (основним і фіктивним), які 

розглядаються у класичній постановці, тобто такими, що 

відповідають теорії Бернуллі-Ейлера для стержнів суцільного 

перерізу, і тому не потребують введення до розрахункової схеми 

будь-яких додаткових степенів свободи. На переміщення перерізів 

основного і фіктивного стрижня накладаються зв‘язки щодо рівності 

поворотів цих перерізів відносно поздовжніх осей стрижнів. Окрім 

того, на фіктивний стрижень накладається система зовнішніх 

зв‘язків. Детально принципи побудови бістрижневої моделі 

тонкостінних стрижнів описані у працях [2, 3], де показано, що 

побудована бістрижнева модель є енергетично еквівалентною 

вихідному тонкостінному стрижню. 

Для задавання типів жорсткості елементів стрижневих систем, 

виконаних із тонкостінних стрижнів, зручно користуватись програмою 

TONUS, що призначена для формування тонкостінних перерізів та 

розрахунку їх геометричних характеристик. Програма дозволяє 
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розглядати довільні (відкриті, замкнуті та відкрито-замкнуті) профілі; 

при цьому використовується варіант єдиної теорії тонкостінних 

стрижнів, запропонований Бейліним [1]. Модель тонкостінного 

поперечного перерізу у цій програмі формується із стрічок шляхом 

задавання їх товщини та визначення розташування їх серединної 

лінії. 

Для створеного користувачем тонкостінного перерізу 

обчислюються усі його геометричні характеристики. При цьому, для 

обчислення координат центру згину та секторіального моменту 

інерції методом скінченних різниць (або методом сіток) вирішується 

диференціальне рівняння Лапласа на області перерізу з граничними 

умовами на границі, що залежать від того, чи є та чи інша ділянка 

границі частиною зовнішнього контуру або належить внутрішньому 

отвору. 

 

 

УДК 624.014 

В.О. Мельник, 

   студент 

РАЦІОНАЛЬНА ФОРМА РАМНОГО КАРКАСУ ЗІ ЗВАРНИХ 

ДВОТАВРІВ ЗМІННОГО ПЕРЕРІЗУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА В 

КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ. 

В доповіді розглянуто питання формоутворення елементів 

каркаса. Одним з найвпливовіших чинників економічної ефективності 

сталевих рам є показник власної ваги конструкцій. Найбільшу 

перспективу щодо зниження власної ваги конструкцій, витрат на їх 

виготовлення та монтаж мають рами зі зварних двотаврів змінного 

перерізу. Доцільність використання та економічний ефект рам 

змінного перерізу полягає в тому, що закон зміни жорсткості 

повторює епюру згинальних моментів. 

Була розглянута однопрогінна рама змінного перерізу з 

шарнірним обпиранням стояків на фундаменти та жорстким 

приєднанням ригеля до стояків у карнизному вузлі. Рама 

завантажувалася відповідно до вимог ДБН В.1.2-2:2006 

«Навантаження і впливи». Були встановлені значення положення 

нульової точки епюри моментів для прогонів рами 18 і 24 м при кроці 

рам 6 м.  
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Залежно від напряму прикладання вітру (зліва або справа) 

точка нульових моментів змінює своє положення – зміщується 

вздовж ригеля на відстань Δ. Запропоновано на цій відстані в рамі 

виконувати ділянку постійної жорсткості (переріз постійної висоти). 

Це також дає ефект зменшення згинального моменту в карнизному 

вузлі за рахунок наявності кількох зламів осей.  

 Після проведених числових досліджень очевидно, що доцільно 

робити елемент постійної жорсткості при співвідношенні висоти 

рами до прогону H/L =0,3…0,5 для прогонів 18, 24 м, економія 

матеріалу складає приблизно 7% маси рами. При менших 

співвідношеннях для прогонів 18 і 24 м робити елемент постійного 

перерізу недоцільно, оскільки він несуттєво вплине на загальну масу 

конструкції. Для великих прогонів (>60 м) є доцільним елемент 

постійної жорсткості і при співвідношенні H/L <0,3. 

 

 

УДК 624.014 
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ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ЛЕГКИХ РАМНИХ 

КАРКАСІВ З ЕЛЕМЕНТІВ З ГОФРОВАНИМИ СТІНКАМИ. 

Досліджуються конструктивні схеми легких рамних каркасів з 

прогоном 18м і різним кроком колон від 6 до 12м будівлі довжиною 

120м. Розглядаються різні варіанти покрівель з обпиранням прогонів 

на верхній пояс балки та зі спряженням в одному рівні. Ефективні 

рішення визначаються за витратами сталі та за вартістю конструкції 

з урахуванням вартості опалення. Ціни на метал приймалися як 

поточні ринкові, а ціна на опалення приймалася відповідно до 

розцінок Київенерго для промислових підприємств міста Києва з 

урахуванням подорожчання кожного року на 5%.   

Приймалися 2 схеми рам: 

- 2-шарнірна рама з горизонтальним ригелем; висота 

колони 5м. 

- 3-шарнірна рама з ригелем та колонами змінного перерізу 

і нахилом 5 град. 
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До витрат металу відносяться витрати на колони, ригелі та 

прогони.  Об‘єм опалення визначається як простір між балками, 

починаючи з позначки 5м. 

Якщо прогони обпираються на верхній пояс балки, то до 

опалювального об‘єму додається висота прогону.  

За результатами дослідження отримані графіки за якими 

видно, що вартість конструкції змінюється з кроком. Рішення 

залежать від діючого навантаження та від власної ваги прийнятого 

прогону.  
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Підсекція при кафедрі теоретичної механіки 

 

УДК 539.3 

   О.А. Антикало,  

студентка  

СТІЙКІСТЬ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ З 

ТОРОВИХ СЕГМЕНТІВ 

Несуча спроможність тонкостінних циліндричних оболонок 

визначається їх стійкістю при дії зовнішніх  навантажень. При втраті 

стійкості в оболонці спостерігаються деформації, які обумовлюють 

виникненню не лише сил жорсткості, але й додаткових сил 

геометричної жорсткості. Форма деформування оболонки набуває 

вигляду форми втрати стійкості, а відповідне навантаження стає 

критичним. Чим більше значення критичного навантаження, тим 

більша несуча спроможність оболонки. Тому актуальною є задача 

покращення жорсткісних та механічних характеристик оболонок, які 

би обумовили збільшення значення критичного навантаження. В 

будівельній практиці для вирішення цієї проблеми виконується 

оптимізація геометрії оболонок, застосовуються ребра або кільця 

жорсткості та визначаються оптимальні механічні характеристики 

матеріалу оболонки. В роботі досліджується вплив зміни геометрії 

циліндричної оболонки за рахунок формування поверхні у вигляді 

торових сегментів на її стійкість при дії поверхневого тиску. 

Побудова розрахункових моделей оболонки з гладкою поверхнею та 

з торових сегментів виконується за допомогою програмного 

комплексу скінченноелементного аналізу. Поверхня оболонки 

моделюється у вигляді сукупності чотирихкутних плоских елементів. 

На одному торці оболонки заборонені радіальні та тангенціальні 

переміщення, на другому додатково заборонені  переміщення по 

твірній. Матеріалом оболонки є скловолокно. Розв‘язана задача 

стійкості: визначені критичні значення навантаження і відповідні 

форми втрати стійкості. Дослідження показали, що при збільшенні 

амплітуди тора критичне значення поверхневого тиску збільшується 

у 2-6 разів. Це дає змогу зробити висновок про покращення несучої 
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здатності циліндричної оболонки за рахунок формування її поверхні 

у вигляді торових сегментів. 

 

Підсекція при кафедрі опору матеріалів 

 

УДК  624.046 

                                                                   Г.О. Шепетюк, 

 студент 

                             М.О. Пеклов,  

старший викладач 

MАРLE – РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ЗГИНАННЯ ПРЯМИХ СТРИЖНІВ 

ЗМІНННОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ  

Задача згинання прямих стрижнів змінного поперечного 

перерізу, які на окремих ділянках спираються на пружнію основу, 

розглядається як задача для системи лінійних диференціальних 

рівнянь, які пов‘язані спільними граничними умовами. Одночасно 

розшукуються зусилля M(x), Q(x) і переміщення v(x), φ(x) в усіх 

стрижнях. Для їх визначення, на ділянках де відсутня пружна основа, 

використовується відомий розв‘язок дифе-ренціального рівняння 

згинання балки за методом початкових параметрів: 
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де  0000 ,,, QMv   - початкові параметри,  EI - жорсткість балки, 

q – рівномірно розподілене навантаження. Вплив 

зосереджених факторів F,M  враховується в граничних умовах 

стрижня. 

На ділянках де присутня пружна основа, використовується 

відомий розв‘язок ак. Крилова диференціального рівняння згинання 

балки, що спирається на пружну основу, 
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Коли загальні розв‘язки диференціальних рівняння відомі, то 

невідомими залишаються лише початкові параметри, кількість яких 

дорівнює  4n (n є загальна кількість стрижнів). Початкові параметри 

визначаються з умов виконання сумісності деформацій в місцях 

контакту стрижнів і виконання умов рівноваги вузлів. Розв‘язок сис-

теми лінійних алгебраїчних рівнянь визначає початкові параметри. 

Шукані зусилля M(x), Q(x) і переміщення v(x), φ(x) визначаються 

відповідними формулами. Маємо аналітичний розв‘язок відповідної 

окремої задачі. Як приклад, розглянута задача згинання балки, на 

четвертій частині прольоту якої, відсутня пружна основа.       

 

 

УДК 539.3.                                                            

                                                             М. Л. Дехтярук, 

студент 

І. В. Жупаненко, 

асистент 

ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ ТОВСТИХ ПЛАСТИН 

Для товстих прямокутних пластин пропонується алгоритм 

розрахунку частот власних коливань, що реалізує комбінований 

підхід, за яким розрахунок здійснюється в два етапи: на першому 

етапі знижується вимірність вихідних співвідношень теорії пружності, 

на другому – редукована задача розв‘язується аналітично або 

чисельно. 

На першому етапі розрахунку застосовується узагальнений 

метод скінченних інтегральних перетворень (УМСІП), що  дозволяє 

формалізувати процес отримання розв‘язувальних рівнянь, зробити 

викладки інваріантними відносно степені апроксимації N і варіювати 

N при розв‘язанні конкретних задач; розв‘язувати редуковані 

рівняння як аналітично, так і чисельно. 

Розглядається випадок плоского деформованого стану 

прямокутної пластини. Вихідні співвідношення двовимірної задачі 

теорії пружності, записані у вигляді системи диференційних рівнянь 
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першого порядку в часткових похідних по просторових координатах, 

після редукції УМСІП і виключення моментів невідомих, що входять 

у редуковані рівняння алгебраїчно, записуються у вигляді системи 

звичайних (по поперечній координаті) диференційних рівнянь. 

У випадку прямокутної пластини з граничними умовами Нав‘є 

на двох протилежних краях така система розв‘язується аналітично 

при розкладі невідомих функцій в ряди по тригонометричних 

функціях. 

Для розв‘язку такої задачі алгоритмічною мовою FORTRAN 

написана програма, за якою розв‘язані тестові задачі. 

Числові експерименти показали, що, при збільшенні відносної 

товщини пластини, запропонований метод дозволяє підвищувати 

точність визначення частот власних коливань за розрахунок  

утримання більшої кількості поліномів і знаходити частоти 

самоврівноважених по товщині пластини коливань, що не 

відповідають балочній схемі. 

 

 

УДК 539.3 

Д.В. Левківський, 

студент 

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОВСТОЇ 

ПЛАСТИНИ МЕТОДОМ ПРЯМИХ. 

Розглядається плоский напружено-деформований стан (плоска 

деформація) товстої пластини. Цей стан описується 

диференціальними рівняннями в часткових похідних по двох 

координатах  та . Одним з ефективних напрямків розв‘язання 

граничної задачі для цих рівнянь є комбінований підхід, де спочатку 

рівняння в часткових похідних зводяться до системи звичайних 

диференціальних рівнянь. 

В основу розв‘язку задачі покладено метод прямих, який 

передбачає зниження вимірності рівнянь по координаті  за рахунок 

скінченних різниць, а по координаті  функції залишаються 

неперервними. Прямі задаються у напрямку осі , їх кількість 

визначається збіжністю результатів. У дискретному напрямку вихідні 
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невідомі функції розкладаємо по базових функціях за методом 

Бубнова-Гальоркіна: 

, де . 

Рівняння, яким задовольняють коефіцієнти  будуються 

ортогональними до системи базисних функцій 

. 

Переходимо до індексної форми запису матричних величин: 

 ,               

 . 

Після виконання відповідних перетворень отримуємо систему 

звичайних диференціальних рівнянь по поздовжній координаті 

 та граничні умови при . Отриману граничну 

задачу записують у формі Коші, застосовуючи метод С.К. Годунова. 

Для забезпечення стійкості обчислювального процесу 

використовується ортогоналізація вектора розв‘язку в окремих 

точках за алгоритмом Грама-Шмідта. На фортрані було складено 

програму для ЕОМ РС. Розглянуто пластину l=1, h=0,5 під дією 

поперечного навантаження , . Пластину розбили на 20 

прямих, кожну пряму на 41 точку. Результати мають чудову 

збіжність, про що свідчать наступні графіки. 
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М.В. Кієнко-Романюк  
студентка 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДУ 

ПОЧАТКОВИХ ПАРАМЕТРІВ  

У даній статті розглядається алгоритм, що дозволяє спростити 

розв‘язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь, котру отри- 

мують при застосуванні методу початкових параметрів до розра- 

хунку прямолінійних стрижнів. Це система вигляду: 

 а11       а12      а13                                                              x1             p1 

 а21       а22      а23       а24                                                x2             p2 

 а31       а32      а33       а34       а35                                  x3             p3   

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *   . . . . .     =    . . . . .  

 а(n-2)1 а(n-2)2   а(n-2)3 а(n-2)4 а(n-2)5 . . . а(n-2)n         x(n-2)        p(n-2)  

 а(n-1)1 а(n-1)2   а(n-1)3 а(n-1)4 а(n-1)5 . . . а(n-1)n         x(n-1)        p(n-1)  

 аn1       аn2      аn3        аn4      аn5       . . . аnn              xn             pn 

 Запишемо систему рівнянь в матричній формі з врахуванням її 

розбиття на блоки так, як це вказано на схемі: 

A11 A12            X1          P1 
               *           =  
A21 A22            X2               P2  

  А12*Х2 = P1 – A11*X1 
           A21*X1 = P2 – A22*X2   

  X2 = B12*P1 – B12*A11*X1, де (А12)^
(-1) = B12. 

Для знаходження розв‘язків даної системи рівнянь необхідно 

знати елементи матриці B12 . Для їх знаходження були виведені 

формули, виходячи з тих міркувань, що при перемноженні матриць  

А12  і B12  отримуємо одиничну матрицю: 

bjj = 1/cjj        i=k-1 

bkj = -1/ ckk  cki*bij , де сkj  - елементи матриці А12 , сkj = ak(j+2) 
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                  i=j                          bkj  - елементи матриці B12 
Визначивши елементи матриці B12, розв‘язуємо систему за 

наступним алгоритмом: 

1) X2 = B12*P1 – B12*A11*X1 

2) (A21 – A22*B12*A11)*X1 = P2 – A22*B12*P1 
     X1 = (A21 – A22*B12*A11)^

(-1) * (P2 – A22*B12*P1) 
3) значення X1 враховуємо у виразі для X2. Знаходимо X2. 

Отримали розв‘язок системи X= X1 

                                                                                      X2 
 

Секція 9. Удосконалення технології, організації,економіки та 

управління будівництвом нових і реконструйованих об’єктів 

 

Підсекція при кафедрі організації та управління будівництвом 

 

УДК69003339  

  С.А. Лучинський,  

студент 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ  ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ БУДІВЕЛЬ-

НИХ  МАТЕРІАЛІВ ТА МЕХАНІЗМІВ  

Останнім часом в Україні налагоджено виробництво чималої 

кількості нових будівельних матеріалів, що за своїми техніко-

економічними та ціновими характеристиками успішно конкурують з 

продукцією загальновідомих європейських фірм. Це стосується не 

лише звукоізоляційних, покрівельних, гідроізоляційних, акустичних, 

теплоізоляційних, оздоблювальних матеріалів, опалювальних 

приладів тощо. Більшу частину асортименту  будівельних 

супермаркетів складає продукція українських постачальників і 

дистриб‘юторів. В середньому на прилавки магазинів імпортується 

лише  20% - 25% товарів, що потрібні для будівництва. На початку 

цього року економічні експерти визнали певну активізацію на ринку 

експорту - імпорту будівельних матеріалів: в першу чергу, процес, 

означений підготовкою України до Євро-2012. Тому, звичайно, для  

профільних державних та приватних організацій, особливо для 

новачків на цьому сегменті ринку, численні питання щодо 

переміщення будівельних матеріалів і механізмів через митний 

кордон наразі є вельми актуальними. Порядок визначається Єдиним 
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митним тарифом України. В основі обчислення мита лежить митна 

вартість товару і транспортного засобу. В Україні застосовуються 

такі методи, які визначають митну вартість: 

1. Метод оцінки за ціною угоди з ввезеними товарами.  

2. Метод оцінки за ціною угоди з ідентичними товарами.  

3. Метод оцінки за ціною угоди з однорідними товарами.  

4. Метод оцінки на основі визначення вартості -  митна вартість 

визначається як ціна за продаж ідентичних або однорідних товарів 

на внутрішньому ринку, за винятком сум імпортних митних платежів, 

комісійних винагород, витрат на транспортування тощо. 

5. Метод оцінки на основі додавання вартості - митна вартість 

визначається як сума загальних витрат, характерних для продажу 

ідентичних або однорідних товарів. 

6. Резервний метод - використовують за неможливістю 

застосувати попередні методи. Ціну угоди визначають з 

урахуванням світової практики і на основі чинного законодавства.  

Механізм внесення мита, яке сплачується одночасно з 

прийняттям декларації або до її прийняття, припускає наступні 

гарантії: 

- заставу товарів; 

- гарантії фінансово-кредитних установ; 

- гарантії третіх осіб; 

- внесення належних сум на депозит. 

Таким чином, розмір мита від 15-17,6% інколи відіграє важливу 

роль в конкуренто спроможності товару на будівельному ринку. 

 

 

УДК 038.338069  

М.С.Мафтуляк, 

        студент 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН 

Динамічний розвиток економіки України неможливий без 

активної зовнішньоекономічної діяльності держави і самих 

підприємств. Від, того наскільки успішно Україна та її суб‘єкти 

господарювання здійснюватимуть зовнішньоекономічні операції, 

залежатиме їхній подальший розвиток.  

Для більшості видів страхування укладання договорів є 

добровільним. Однак, за постановою Кабінету міністрів від 17 

червня 2009р, договір страхування будівельно-монтажних робіт є 

обов‘язковим. Предметом договору страхування є будівельно-

монтажні роботи, що страхуються на весь час будівництва об‘єкта. 

Договір страхування укладається забудовником або його 

підрядником на користь утримувача. Для визначення розміру 

страхового тарифу страховик має ознайомитися з підрядним 

договором на виконання будівельних робіт, кресленнями, описом 

будівельного об'єкта, планами-графіками, кошторисами витрат та 

іншими документами. Повна документація дає змогу якнайточніше 

оцінити ризик і  розрахувати страхову премію. 

Ризики можуть бути: 1)загальні та операційні; 2)зовнішні 

ризики; 3)політичні та макроекономічні ризики; 4)суб'єктивні або 

комерційні ризики,  

Для захисту від можливих валютних втрат, пов'язаних із 

курсовими коливаннями, у зовнішньоторговельних контрактах, а 

іноді й у кредитних угодах, застосовують так звані валютні 

застереження.У зовнішній торгівлі в даний час застосовується  такий 

метод страхування валютних ризиків, як включення в контракти 

багатовалютних, або мультивалютних застережень. 

Особливе місце серед інших ризиків страхування 

відповідальності займає страхування  експортних кредитних ризиків.  

На сьогодні у міжнародній торгівлі свою ефективність 

підтвердила державна підтримка експорту через Експортні кредитні 

агентства (ЕСА). ЕСА страхують експортні кредитні політичні та 

комерційні ризики та надають відповідні гарантії. Головною метою 

діяльності ЕСА є страхова та фінансова підтримка національних 

експортерів задля забезпечення конкурентоспроможних умов 

пропозиції своєї продукції/послуг на міжнародних товарних ринках. 
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Проте, не зважаючи на велику кількість переваг, страхова 

галузь в Україні має низку проблем: не сформовано модель 

державного регулювання страхового ринку, неузгодженість між 

Державною податковою адміністрацією та Державною комісією з 

регулювання ринків фінансових послуг; відсутність якісної системи 

обліку, звітності, розкриття інформації щодо діяльності страхових 

компаній; відсутність механізму державної підтримки страхування та 

фінансування експорту; низький рівень платоспроможного попиту 

суб'єктів на страхові послуги; відсутність механізму виділення коштів 

із державного бюджету на покриття збитків із експортного 

страхування тощо. 

 

 

 

 

 

Підсекція при кафедрі економіка будівництва 

 

УДК 69.003 

О.В. Литвиненко,  

студент 

Л.В. Мельник, 

аспірант 

ПРОБЛЕМА КАПІТАЛОЄМНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

Однією з найбільш гострих проблем України залишається 

нестабільність економіки. У числі факторів, що роблять 

безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку належить 

інвестиційно-будівельному процесу, активізація якого є одним з 

важелів соціально-економічних перетворень.  

Інвестиційно-будівельний процес – це процес підготовки, 

розробки та реалізації інвестиційних проектів.  

Учасниками інвестиційно-будівельного процесу виступають 

власники та користувачі земельних ділянок, замовники, управлінські 

та посередницькі суб‘єкти, юридичні та фізичні особи-інвестори, 

архітектори і проектанти, підрядники і субпідрядники, виробники і 

постачальники матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання, а 
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також органи місцевої та центральної влади, і врешті – власники та 

споживачі житла.  

Важливим елементом кожного інвестиційно-будівельного 

проекту є наявність капіталу (джерел фінансування). Проте через 

відсутність кредитування, зменшення інвестиційних можливостей, 

інфляцію капітал, який необхідний для фінансування, є недостатнім. 

При цьому немає впевненості у фінансовій спроможності виконання 

усіма контрагентами договірних зобов‘язань й компенсації шкоди при 

невиконанні контрактів. 

Майбутня активізація інвестиційної діяльності, нарощування  

фінансових ресурсів будівельної галузі повинні супроводжуватися 

якісними змінами механізму взаємодії учасників інвестиційно-

будівельного процесу. 
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УДК 69.007 
І.В. Геч, 

             студент 

              Ю.В.Четверіков,  

доцент 

НОВА ПАРАДИГМА ДЛЯ КЕРІВНИКІВ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА:  
МАКРО - МІКРО ПІДХІД 

В основу даного повідомлення покладена інформація із 

закордонних джерел. Ця інформація в основному носить 

світоглядний характер, але вона відбиває існуючі у світі тенденції й 

заклопотаність із приводу негативного впливу  виробничої діяльності 

людей, організацій, корпорацій на умови життя на планеті Земля. 

Ця парадигма включає п'ять основних моментів: 

1. Необхідність оцінки. Які потреби необхідно реалізувати 

для мого оточення - міста, країни або для всього світу, щоб я зміг 

реалізувати дані мені можливості, талант, утворення, ресурси, 

якими я володію, і свої власні інтереси. 

2. Необхідність аналізу. Чи є потреба в тому, що я 

реалізую, вона є конструктивним або деструктивним? (Сигаретні 

компанії, торговці наркотиками теж задовольняють потреби, які є 

деструктивними). Розбудіть свідомість керівників реалізовувати 

тільки конструктивні потреби. 

3. Необхідність здійснення вибору. Яким чином  я зможу 

реалізувати ці конструктивні потреби з найменшим збитком для 

навколишнього середовища? 

4. Оцінка відновлення. Якщо я заподіюю своїми 

управлінськими рішеннями збиток навколишньому природному 

середовищу, то як я можу компенсувати його? Приклад: якщо ви 

керуєте компанією, що поставляє деревину будівельним фірмам, 

ви повинні здійснити посадку нових дерев, незалежно від того, 

вимагає цього уряд чи ні. 

5. Інші шляхи підтримки умов якості життя. Як я можу, 

незалежно від виконання своїх посадових обов'язків, зм'якшити 

негативні наслідки й зменшення негативного навантаження на 

середовище, в якому я є взаємозалежною частиною?  
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УДК 69.003.658.012.12 

О.Е. Запорожець, 

студент  

ІНВЕСТОРСЬКА КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ІНФОРМА-

ЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ 

Сучасні комп‘ютерні технології дають змогу здійснювати 

багатоваріантне проектування та обрати для реалізації проект з 

кращими значеннями економічних показників. 

Економічні показники, які можна визначити виключно за даними 

інвесторської кошторисної документації: 

1. Технологічна структура інвестицій в цілому та по окремих 

об‘єктах; кошторисна рентабельність проекту; вартість введених в 

експлуатацію основних фондів. Джерело вихідних даних - зведений 

кошторисний розрахунок. 

2. Структура кошторисної вартості об‘єктів за калькуляційними 

статтями витрат (прямі та загальновиробничі), середньорічна 

чисельність робітників, продуктивність праці, середньомісячна 

заробітна плата робітників, матеріаломісткість будівництва об‘єкта 

тощо. Джерело вихідних даних - об‘єктні і локальні кошториси. 

Економічні показники, які можна визначити за даними 

інвесторської кошторисної документації та проекту організації 

будівництва: 

3. Економічний ефект від скорочення незавершеного будів-

ництва та вивільнення капіталу інвестора. 

4. Економічний ефект від скорочення терміну будівництва на 

стадії експлуатації (ефект для інвестора). 

 5. Економічний ефект від скорочення терміну будівництва та 

на стадії виконання будівельно – монтажних робіт (ефект для 

будівельного підприємства). 

За кількісним розміром сукупності аналітичних показників 

складається перелік варіантів проектів у напрямку спадання їх 

економічної привабливості. При цьому використовуються 

заздалегідь отримані експертні оцінки щодо відносної значущості 

того чи іншого показника. 
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УДК 69.003 

Л.В.Солоділова,  

студентка 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ЖИТЛОВОГО 

БУДІВНИЦТВА ЗА КРИТЕРІЯМИ ЙОГО ЦІННОСТЕЙ 

Враховуючи високу вартість житла у Києві та інших 

промислових центрах України, навіть в умовах економічної кризи та 

зниженні купівельної спроможності громадян, виникає потреба у 

створенні цілісної системи критеріїв об‘єктивної оцінки проектів 

житлового будівництва. В основу цього принципу доцільно покласти 

ціннісні фактори, пов‘язані не тільки із вартістю, а й якістю житла, як 

такого, та місцем його розташування. 

У сучасних умовах все більш суттєвим, у загальній оцінці, є 

саме розташування житлового об‘єкта, як у локальному 

(облаштованість території навкруги), так і широкому сенсі (з точки 

зору району міста, екології, зручності транспортної інфраструктури). 

Важливою складовою оцінювання є визначення цінності 

будівлі, як соціально-технічного об‘єкта, тобто якість виконання 

будівельного проекту та його реалізація через будівельно-монтажні 

роботи. Орієнтуючись на цінність будівлі, містобудування також має 

враховувати перспективність розвитку ринку первинного житла з 

урахуванням генерального плану забудови міста. Не припустимо 

вести хаотичну забудову, без врахування історичної цінності міста, 

єдності архітектурних ансамблів, розташування промислових 

підприємств, оптимізації протяжності комунікацій. 

Оцінка якості житла повинна базуватися на комплексній основі 

з врахуванням усіх визначених критеріїв, а також критеріїв 

побутової, психологічної та іншої комфортності. Кінцевим 

узагальнюючим критерієм цінності житлового будинку зараз 

вважається ціна м2 житла, яка, як і будь-яка ціна, визначається на 

ринку. Проте такий критерій є недостатнім для визначення 

ефективності проектів забудови. Тут мають враховуватися усі види 

зазначених цінностей, і виходячи з такого інтегрального критерію 

має реалізовуватися увесь будівельний процес, як процес створення 

національного багатства. Це робить актуальною проблемою пошуку і 



194 

 

визначення нових оцінкових інтегральних показників, за якими  

можна було б порівняти варіанти ефективності будівництва.  

УДК 69.003 

    М.М. Шашко, 

студентка  

                                                                                  Т.Ю. Цифра, 

старший викладач 

БУДІВЕЛЬНО-ОЩАДНІ КАСИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА 

МЕХАНІЗ-МИ ФІНАНСУВАННЯ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ 

ЧЕРЕЗ БОК 

Існуюча житлова політика України не відповідає сучасним 

вимогам розвитку незалежної держави, викликає обґрунтовану 

критику з боку громадян та стримує загальний розвиток країни.  

Актуальність цієї проблеми пов‘язана з наявністю значної 

кількості громадян, які потребують вирішення житлової проблеми та 

виконання ст. 47 Конституції України.  

Доступне житло – це збудовані і ті, що будуються за державної 

підтримки житлові будинки (комплекси) та квартири. При цьому, 

державна підтримка будівництва передбачає сплату за рахунок 

бюджетних коштів 30 відсотків вартості будівництва доступного 

житла та наданні уповноваженим банком пільгового іпотечного 

житлового кредиту. 

Незважаючи на фінансово-економічну кризу, яка вплинула 

також на розвиток житлового будівництва, у місті Полтава 

продовжується будівництво за програмою "Доступне житло". Тому 

для успішної реалізації програми будівництва доступного житла в 

подальшому, найактуальнішим залишається питання отримання 

кредиту на пільгових умовах під невисокі відсоткові ставки, що 

можливе лише за підтримки на державному рівні, зокрема, це 

створення механізму фінансування доступного житла через БОК 

(німецька схема).  

Будівельно-ощадні каси (БОК) – це фінансові інститути, що 

спеціалізуються на наданні кредитів для придбання або 

реконструкції доступного житла. Причому отримання кредиту 

зумовлене не тільки заставою і зобов`язаннями позичальника з 

обслуговування боргу, але і виконанням плану з накопичення 

заощаджень. 
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Основними рисами БОК є: накопичення коштів для початкового 

внеску для отримання іпотечного кредитування; відсотки за 

користування кредитними коштами є фіксованими і нижчими за 

ринкові; державна підтримка вкладників у формі премій на внески 

учасників та/або гарантування вкладів учасників; формування 

кредитної історії майбутніх позичальників; вирішення житлових 

проблем громадян з середніми доходами; набуття громадянами 

навичок довгострокового планування сімейного бюджету.  

Удосконалення існуючих та впровадження нових видів 

житлових будівельно-ощадних інститутів в Україні створить умови 

для забезпечення реалізації широкими верствами населення 

конституційного права на будівництво та придбання житла.  

 

 

УДК 069.003 

Ма. З. Мгеладзе,  

Мі. З. Мгеладзе 

студентки 

О.Ю. Бєлєнкова, 

доцент 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ) 

Метою дослідження є пошук шляхів покращення конкурентної 

позиції Київського національного університету будівництва і 

архітектури на двох ринках: ринку праці випускників та ринку освітніх 

послуг. В процесі аналізу ринку праці були вивчені вимоги 

працедавців до випускників вищих навчальних закладів (за 

матеріалами кадрових агенцій) та співставлення цих вимог з 

навичками і вміннями, що надає КНУБА.  

Для вивчення ринку освітніх послуг, проведене анкетування 

серед студентів спеціальності «менеджмент організацій».  

За результатами дослідження цих ринків виявлені численні 

побажання. Потрібні знання іноземних мов, спеціалізованих 

комп‘ютерних програм, володіння практичними навичками зі 

спеціальності, досвід роботи. 
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Як результат, сформовані такі пропозиції щодо підвищення 

конкурентоспроможності випускників спеціальності «Менеджмент 

організацій» КНУБА: 

1. Налагодження стосунків з роботодавцями, починаючи з 

проходження літньої практики студентів, закінчуючи влаштуванням 

випускників на перше робоче місце. 

2. Ввести обов‘язкове вивчення спеціалізованих 

комп‘ютерних програм (AutoCad, ArhiCad, MSProject, АВК, 1С: 

Підприємство тощо). 

3. Збільшити час вивчення іноземних мов та ділової 

іноземної  мови за професійним спрямуванням.             

4. Залучати студентство до розробки планів навчальної, 

науково-дослідної, методичної та виховної роботи. 

5. Вести щорічний моніторинг конкурентоспроможності 

випускників КНУБА.  

 

 

УДК 069.003 

О.А. Росоха,О.В. Шомко 

студенти 

О.Ю. Бєлєнкова  

доцент 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВНИЦТВА 

Будівництво є найбільш постраждалою від фінансово-

економічної кризи галуззю. У 2009 р. в Україні виконано будівельних 

робіт 51,8 % від обсягів відповідного періоду 2008 року, в 2008 році – 

77,3%, від обсягів попереднього (у порівняних цінах). Різке падіння 

обсягів будівництва, безперечно, є одним з вагомих факторів, що 

впливають на падіння економіки країни в цілому. 

Для оцінки зміни фінансового стану будівельної галузі в 2005-

2008 роках використовувались коефіцієнти ліквідності, фінансової 

залежності, маневреності власного капіталу. Коефіцієнт швидкої 

ліквідності за всі аналізовані роки перевищував критичне значення 

(становив більше 1). Значення коефіцієнтів фінансової залежності 

свідчать про різке зниження долі власного капіталу в активах в кінці 

2008 року (17%, для порівняння: в 2007р. – 24,52 %, в 2005 р. - 28%). 

В 2009 році ситуація починає вирівнюватись (власний капітал -
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17,7%), але не завдяки приросту власного капіталу будівельних 

підприємств, а завдяки зменшенню загальної суми активів (з 135561 

млн. грн. в 2008 р. до 95104 млн. грн. в 2009 р.).  

Основною причиною низьких показників є відсутність прибутку, 

зниження обсягів продажу, нераціональне співвідношення «доходи-

витрати». 

Визначальними чинниками, що обумовили падіння будівельної 

галузі, стали: високий рівень залежності будівельних компаній від 

фінансового ринку, падіння цін на житлову нерухомість, консервація 

інвестиційної діяльності вітчизняними підприємствами. 

Основними заходами щодо покращення фінансового стану є 

відновлення іпотечного кредитування, будівництво соціальної та 

інженерної інфраструктури за кошти бюджету. 
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Секція 10.  Створення, удосконалення та експлуатація 

будівельної техніки, заходів автоматизації і роботизації 

Підсекція при кафедрі будівельних машин 

 

УДК 621.879 

Б.М. Мельниченко, 

магістр 

СТВОРЕННЯ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ ОДНОКІВШЕВОГО 

ЕКСКАВАТОРА ДИНАМІЧНОЇ ДІЇ 

Одноківшевий екскаватор – одна з найбільш розповсюджених 

машин, що використовується на будівельних майданчиках різного 

типу. Проте, циклічність роботи одноківшевого екскаватора 

зобов‘язує проектувальника постійно вдосконалювати якість 

виконання його проміжних операцій та конструкції вцілому. 

Мета роботи – модернізація конструкції одноківшевого 

екскаватора. 

В ході аналізу робочих процесів одноківшевого екскаватора 

було виявлено декілька напрямків вдосконалення його конструкції. 

Перший напрямок – розширення функціональних можливостей 

робочого обладнання екскаватора шляхом модифікації та уніфікації 

його робочого органа та модернізації навісного обладнання 

робочого органа. 

Другий напрямок – покращення ергономічних показників 

машини: зниження вібраційних впливів та шумових ефектів на 

машиніста, легкість керування, покращення оглядовості робочої 

площадки з кабіни машиніста. 

Третій напрямок – покращення стійкості машини в робочому 

процесі. 

В ході дослідження розроблено конструкцію одноківшевого 

екскаватора, що має можливість швидкої зміни робочого 

обладнання, подовжене стрілове обладнання, кабіну машиніста з 

можливістю висування її відносно бази машини та рухому противагу 

екскаватора, що керується через систему гідравлічного привода зі 

зворотнім зв‘язком, що відслідковує положення центра ваги машини 

в робочому процесі. 
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Запропонована конструкція дозволяє значно покращити 

експлуатаційні показники одноківшевого екскаватора, проте 

потребує дослідження його конструкції на вплив навантажень під час 

роботи змінного обладнання динамічної дії. 

 

 

УДК 621.91 

В.В. Орищенко, 

студент  

ВИКОРИСТАННЯ САПР ПРИ ВИКОНАННІ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ 

МЕХАНІЗМІВ МАШИН 

На визначення робочих навантажень на окремі деталі 

механізмів машин основним чином впливають режими їх роботи, а 

саме – процеси, що відбуваються при зміні руху окремих його 

елементів. 

Мета роботи – створення моделі механізму машини для 

аналізу руху його складових частин. 

Модель механізму машини доцільно складати на основі 

асоціативної моделі, складові якої, зорієнтовані в просторі відносно 

нерухомого центра. Розмірам елементів механізму присвоюють 

змінні, значення яких можна змінювати в процесі моделювання 

режимів руху механізму. 

В ході аналізу режимів руху механізмів машин досліджуються 

критичні положення механізму та його оптимальні геометричні 

параметри шляхом аналізу планів швидкостей та прискорень ланок 

механізму. 

В ході дослідження встановлено, що існуючий підхід при 

аналізі механізму за обмеженою кількістю положень не ефективний, 

а розробка асоціативних геометричних моделей механізмів машин 

дозволяє проводити їх дослідження в критичних положеннях. 
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УДК 631 

І.О. Березенець, 

студент 

СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НАВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН 

Для підвищення надійності техніки проводять прискоренні 

випробування, яким повинна передувати статистична оцінка роботи 

машини. Потрібно визначити типові для даної машини види робіт; 

тривалість експлуатації машини на різних роботах при неоднакових 

умовах; отримати дані про величину та характер навантаження. При 

копанні ґрунту ківшевим робочим органом на навісне обладнання 

діють сили різання та копання ґрунту, при розробці однорідних 

ґрунтів ця сила практично має постійний характер, проте в ґрунті 

часто зустрічаються різного типу тверді включення. При зустрічі з 

такими перепонами різко зростає навантаження на навісне 

обладнання, яке необхідно моделювати при стендових 

випробуваннях для наближенням умов випробування до реальних 

умов експлуатації. 

На даний момент існує багато різних стендів для випробування 

навісного обладнання землерийних машин. Ці стенди дають 

можливість імітувати динамічні навантаження, що діють на робочий 

орган машини, проте їх недоліком є: одних – складність конструкції, 

інших – не можливість моделювання стрибкоподібних навантажень, 

що існують в реальних умовах. 

У розробленій конструкції стенда, що захищений патентом 

України, задача вирішується таким чином: на платформу 

встановлюється землерийна машина, що підлягає випробуванню та 

навантажувальний пристрій, який приєднується до робочого органа 

машини і містить гідравлічний циліндр спеціальної конструкції з 

двома поршнями та перепускним клапаном. Коли рідина потрапляє у 

міжпоршневу камеру, то вона переміщує менший поршень і шток, 

який навантажує робочий орган. Тиск у міжпоршневій порожнині 

зростає, перепускний клапан закривається і рідина діє на більший 

поршень, моделюючи стрибок навантаження. 
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Таким чином, даний стенд дасть можливість моделювати 

навантаження, що діють на робочий орган екскаватора, наближені 

до реальних, при цьому не потребує зміни у конструкції машини. 

УДК 624.132         

В.В. Вітрогон, 

студент 

АЛМАЗНІ РОБОЧІ ОРГАНИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ МІЦНИХ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Шліфування міцних будівельних матеріалів застосовується при 

фактурній обробці каменю у виробництві облицювальних плит і 

архітектурно-будівельних виробів, а також при обробці бетонних і 

залізобетонних виробів різного призначення, при улаштуванні 

підлог. 

Для виконання різних стадій шліфування поверхонь з каменю, 

а інколи і калібрування застосовуються алмазні шліфувальні круги 

(головки), які використовуються на каменеобробних підприємствах. 

Ці круги складаються переважно з корпуса і алмазних елементів. 

Алмазні елементи даних головок виконуються на металічних 

зв‘язках і складаються з порошків різної зернистості для грубого, 

напівчистового і чистового шліфування. 

Також для обробки каменю можуть застосовуватися чашечні 

круги форми АЧХ. 

Технологічний процес фактурної обробки каменю таким 

інструментом полягає в послідовній обробці матеріалу інструментом 

з алмазними елементами різної зернистості. 

Для шліфування бетонних підлог застосовуються алмазні 

головки, які встановлюються на бігункові блоки шліфувальної 

машини. 

Шліфувальний алмазний інструмент має значну різальну 

здатність, що забезпечує високу ефективність їх роботи. Основний 

недолік полягає в послідовному використанні алмазних головок, що 

знижує продуктивність шліфувальної машини. 

На кафедрі будівельних машин КНУБА створені конструкції 

алмазних головок з повним набором зернистостей в одному 

робочому органі для фактурної обробки будівельних матеріалів а 

також шліфування бетонних підлог і будівельних констркцій. 
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Даний інструмент в 3-4 рази збільшує продуктивність 

шліфування і підвищує якість обробленої поверхні. 

 

 

УДК 621.221 

М.А. Давиденко, 

студент 

СИНТЕЗ СЛІДКУЮЧОЇ ГІДРОІМПУЛЬСНОЇ СИСТЕМИ НА ПРИВОДІ 

РОБОЧОГО ОРГАНА ЗЕМЛЕРИЙНОЇ МАШИНИ 

Основними показниками працездатності машин є 

продуктивність, енергоємність, довговічність, унітарність, простота 

запуску та роботи. Конкуренція на ринку будівництва вимагає від 

землерийної техніки швидкої і економічної роботи, тобто 

максимальної продуктивності та мінімальної енергоємності. 

Найбільш енергоємною операцією при виконанні земляних робіт є 

руйнування грунту, у зв'язку з чим, розробки грунтів розрізняють за 

способами їх руйнування та характерним видом енергетичної дії. 

Механічне руйнування грунтів знайшло найбільше застосування. 

На кафедрі будівельних машин розроблена слідкуюча 

гідроімпульсна система дискового траншеєкопача, на яку отримано 

патент України на винахід. Дана система складається з 

перетворювача вхідного сигналу, блока порівняння, та пульсатора. У 

цій схемі, в якій у якості перетворювача виступає приводний двигун, 

блока порівняння – клапан спрацювання, пульсатора – регульований 

гідроакумулятор. Слідкуюча гідроімпульсна система дискового 

траншеєкопача працює таким чином: від гідронасоса через 

двопозиційний розподільник і манометр рідина подається на 

гідродвигун (система працює в холостому режимі), якщо на робочий 

орган збільшується навантаження, то в системі зростає тиск і 

спрацьовує запобіжний клапан, який в свою чергу, через клапан 

спрацювання переміщує розподільник в інше положення. Частина 

рідини від акумулятора піде до гідродвигуна, що створює імпульс на 

робочий орган. 

Таким чином, використання слідкуючої гідроімпульсної системи 

у приводах робочого органа землерийних машин є найбільш 

раціональним рішенням, оскільки вона сприяє підвищенню 

продуктивності праці та зменшенню енергоємності. Плюсом даної 
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гідросистеми є те, що не виникає великих ускладнень для 

включення її в будь-яку  базову гідросхему землерийної машини, 

яка, в свою чергу, дозволяє підвищити продуктивність і зменшити 

енергоємність роботи. 

УДК 621.878 

А.О. Делікатний,  

студент 

АВТОГРЕЙДЕР З РОЗШИРЕНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ 

Безперервне зростання інтенсивності руху автомобільного 

транспорту, а також необхідність у зведенні нових житлових, 

промислових і транспортних об'єктів, вимагає підвищення 

продуктивності в будівництві та поліпшення експлуатаційних 

характеристик автомобільних доріг та інших насипів інженерного 

призначення. Найбільш поширеною машиною, що застосовується 

при плануванні поверхні земляного полотна, є автогрейдер. Для 

підвищення продуктивності та технологічних можливостей 

автогрейдера ДЗ-143, пропонується здійснити модернізацію 

грейдерного відвалу. А саме, встановлення на центральну секцію 

висувних (за допомогою гідроциліндрів) бічних секцій відвала, які 

змонтовані на роликах  та криволінійних напрямних. Це дозволяє 

збільшити довжину робочого органа, а отже і ширину захвату. 

Конструктивно передбачено можливість висування кожної з секцій 

на довжину 750 мм. Використання такого відвала веде до 

зменшення числа проходів по оброблювальній ділянці, а також 

скорочення часу встановлення робочого органа в потрібне 

положення перед проходом. Окрім модернізації основного робочого 

органа машини, на автогрейдер ДЗ-143 пропонується встановити 

додаткові робочі органи  з  різним функціональним призначенням. 

Для підвищення універсальності машину обладнано 3-зубим 

розпушувачем в задній частині машини і бульдозерним відвалом – у 

передній. Бульдозерний відвал призначений для розробки та 

переміщення ґрунту  перед машиною. Розпушувачем виконують 

розробку більш міцного ґрунту для його наступного прибирання 

землерийними або землерийно-транспортними машинами.  
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Модернізація грейдерного відвала і встановлення додаткових 

робочих органів на ДЗ-143 дозволить зробити цю машину більш 

універсальною.  А також, підвищить технологічні можливості і 

технічну продуктивність автогрейдера. 
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УДК 62-5, 681.5 

Ю.М. Зус, 

студент 

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ПРИСТРОЇВ ПНЕВМОАВТОМАТИКИ  

У СЕРЕДОВИЩІ FLUIDSIM 

Пневматичні системи керування (ПСК) разом з електричними і 

гідравлічними системами широко застосовуються при автоматизації 

і механізації виробничих процесів. Досить сказати, що в найбільш 

економічно розвинених країнах близько 30% всіх автоматизованих 

процесів оснащено ПСК. 

Широкому впровадженню ПСК у машинобудуванні сприяють їх 

позитивні якості: відносна простота конструкції, низька вартість, 

надійність роботи у широкому діапазоні температури і високої 

вологості, великий термін служби, висока швидкість переміщення 

вихідної ланки пневматичних виконавчих пристроїв, легкість 

отримання і відносна простота передачі енергоносія (стислого 

повітря), відсутність необхідності в захисних пристроях при 

перевантаженні. 

Програма FLUIDSIM компанії Festo Didactic, призначена для 

моделювання пневматичних, гідравлічних, електричних та 

комбінованих схем керування. Результати роботи схеми виводяться 

на екран у вигляді графіків та анімації відповідних пристроїв. Для 

побудови схеми використовують стандартні елементи, які 

знаходяться в бібліотеці компонентів. Параметри кожного елемента 

можна редагувати. Наприклад, для пневмоциліндра можна 

встановити: силу на його штоці; максимальне переміщення штока; 

площу штокової і поршневої порожнин. 

Для керування роботою пневмоциліндра використовується 

п'ятилінійний двопозиційний розподільник з двостороннім 

пневматичним керуванням. Положення штока пневмоциліндра 

фіксується кінцевими пневматичними вимикачами. 

Програмний комплекс FLUIDSIM доцільно використовувати для 

уточнення та вдосконалення процесу моделювання подібних систем, 

а також в навчальному процесі при підготовці фахівців АТП і БМО. 
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УДК 624.113 

Ю.С.Козінський, 

студент 

РОЗПУШУВАЧ З ДИНАМІЧНИМ ГАСІННЯМ КОЛИВАНЬ  

Під час роботи розпушувача ґрунту виникають великі динамічні 

навантаження на робочий орган, які передаються на базову машину 

та впливають на оператора і курсову стійкість машини, тому виникає 

потреба у гасінні цих коливань. Щоб вирішити цю проблему на 

кафедрі будівельних машин було розроблено гасник динамічних 

навантажень, конструкція якого захищена патентом України на 

винахід. 

При роботі розпушувача в ґрунтах підвищеної міцності або з 

міцними включеними тягові зусилля сприймаються нижньою 

жорсткою тягою навіски, а зусилля заглиблення робочого органа 

сприймаються діагональним гідроциліндром та динамічним гасником 

коливань, який встановлено замість верхньої тяги, та складається з 

корпуса в якому розміщено шток з поршнем. Поршень, у свою чергу, 

складається з двох жорстко встановлених на штоці напівпоршнів з 

дроселюючими отворами, що виконані по колу, причому між 

внутрішніми поверхнями напівпоршнів здійснено зазор. Між 

напівпоршнями, з можливістю вільного поздовжнього руху, 

встановлено ущільнюючі кільця. При коливанні стійки за рахунок сил 

різання, шток гасника коливань намагається відтворювати 

коливальні рухи у корпусі. При цьому, коли напрям коливального 

руху спрямовується, наприклад, вліво, за рахунок переміщення 

робочої рідини крізь дросилюючі отвори напівпоршня ущільнюючі 

кільця, рухаючись вправо, притискаються до дроселюючих отворів 

напівпоршня, перекриваючи отвори, тим самим гасячи рух штока. 

При русі штока вправо, ущільнююче кільце притискається до 

внутрішньої стінки напівпоршня, гасячи коливання. Якщо необхідно, 

наприклад, змінити положення штока гідроциліндра, то рідина 

подається у штокову порожнину, кільце притискається до 

напівпоршня перекриває отвори напівпоршня і шток втягується або 

висувається, при цьому рідина подається у поршневу порожнину. 

Отже, така конструкція гасника динамічних коливань дає змогу 

зменшити вплив коливань від робочого органа на базову машину, 
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при цьому у конструкцію розпушувача вносяться достатньо малі 

зміни, що не веде до великих грошових витрат. 

 

УДК 624.879 

О.П. Конопат, 

студентка 
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РОЗРАХУНОК ТЕРМІНУ ЗАМІНИ ЗНОШЕНИХ НАКОНЕЧНИКІВ 

Різальний інструмент робочих органів розпушників 
(наконечники) зношуються із значною інтенсивністю, що обумовлено 
високою абразивністю скельних і мерзлих ґрунтів. Так, в скельних 
ґрунтах зафіксоване зношування наконечників до появи отворів в 
посадкову порожнину за 2 … 3 години «чистої» роботи розпушника. 
Одним із заходів зі зменшення впливу зношування на роботу 
розпушників є своєчасна заміна наконечників. Далі наводиться в 
загальному вигляді методика розрахунку оптимального терміну 
заміни зношених наконечників. 

Максимальна глибина різання ґрунту: 
при a=0  h0 = f (mB, T), при a=ai  hi =f (mB, T, ai), де mB – міцність 

ґрунту; Т – сила тяги трактора; а – ширина площадки зносу. 
Продуктивність розпушника: 
При а = 0  П0= f (h0), при a=ai  Пi=f (ai). 
Собівартість розробки ґрунту: 

При а=0  C0 = , при a=ai  Ci = , де  – вартість машино-

зміни роботи розпушника. 
Далі розраховуються середні значення продуктивності 

розпушника  і собівартості розробки ґрунту  в кожному 

інтервалі роботи розпушника Δt  і додаткові витрати в кожному 
інтервалі: 

= f ( , C0, , Δt) 

Сумарні додаткові витрати в кінці кожного інтервалу: 

= Σ . 

Оптимальний термін заміни зношених наконечників відповідає 
рівності: 

= , 

де Сн – вартість нового наконечника. 
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УДК 621.873 

О.Ю. Кравченко,  

магістрант 

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ БАШТОВИХ КРАНІВ 

Надійність баштових кранів є одним з ключових критеріїв 

доцільності того чи іншого крану на будівельному майданчику. 

Для забезпечення оптимального рівня надійності баштових 

кранів створена система забезпечення надійності баштових кранів, 

що є сукупністю дослідницьких, конструкторських, організаційно-

технічних, економічних і соціальних завдань, зв'язаних стійкими 

прямими і зворотними зв'язками. 

Система є циклічною, такою, що повторюється для кожної 

моделі баштового крана з початку серійного виробництва до 

закінчення випуску його і всіх модифікацій.  

Оцінка надійності баштових кранів займає важливе місце при 

проектуванні та розробці кранів. Оцінка надійності крана 

здійснюється також за основними 4-ма її властивостями: 

безвідмовність; довговічність; ремонтопригодність; зберігання.  

Найважливіше завдання, що вирішуються в системі 

забезпечення надійності, є організація збору і аналіз статистичної 

інформації про відмови баштових кранів в умовах експлуатації . При 

зборі інформації застосовують лічильники мотогодинника, а аналіз і 

обробку результатів проводять за допомогою ЕОМ. 

Взагалі оптимальним вважається рівень надійності при якому 

витрати від простоїв і експлуатаційні  будуть мінімальними. 

Оптимальний рівень надійності задовольняє умові: 

dR/dTcp = 0, 

де R - є сумарні витрати від простоїв баштових кранів і витрати 

на усунення відмов; Тср - середній ресурс деталей,   вузлів   або   

всього   крана   в   цілому.  

Аналіз результатів експлуатаційних досліджень дозволяє 

виявити причинно-наслідкову сторону виникнення відмов, віднести їх 

за рахунок недоліків конструкції, виготовлення або експлуатації 

(причиною відмов можуть бути два або всі три види недоліків) і 

розробити заходи щодо усунення конкретних причин виникнення 

відмов. 
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УДК 624.132         

В.В. Мандрік, 

студент 

ДОСВІД ОБ’ЄМНО-ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ МІЦНИХ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Відновлення зруйнованих і будівництво нових храмів, 

підвищення архітектурно-художнього рівня споруд зумовлюють 

розробку і застосування високоефективних робочих органів і 

процесів об‘ємно-художньої обробки будівельних матеріалів. 

Виготовлення об‘ємних складних профільних виробів в 

теперішній час виконується різними методами. Наприклад, шляхом 

послідовного проведення декількох технологічних операцій, що 

поступово доводять заготовку до необхідного профілю. Для цього 

застосовуються алмазні дискові пилки, алмазні циліндричні фрези і 

профільні алмазні круги. Для виготовлення виробів, що мають 

форму тіл обертання, застосовуються спеціальні копіри з 

конфігурацією, що відповідає формі виробу. Копірувальні механізми 

застосовуються також в устаткуванні для виробництва орнаментів і 

барельєфів, плоских виробів зі складним контуром. Для 

виготовлення об‘ємних орнаментів застосовується також метод 

вихорокопіювання, за якого інструменту з певною, негативною до 

виробу формою, надається плоскопаралельний рух і подача на 

матеріал, що оброблюється. 

На кафедрі будівельних машин КНУБА розроблений алмазний 

інструмент для вихорокопіювального устаткування зі змінною 

керованою формою поверхні. 

Особливе місце займає гідроабразивне різання, де обробка 

матеріалу виконується рідиною (з абразивом або без нього), що має 

тиск 400 МПа і більше; при цьому швидкість струменю води складає 

400…1200 м/с. 

Треба відмітити, що в теперішній час методи об‘ємно-

художньої обробки і інструмент інтенсивно розвиваються в напрямку 

застосування комп‘ютерних технологій і верстатів з автоматичним 

програмним керуванням. 
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УДК.69.002.5 

О.Л. Маслюк, 

студент  

РОЗШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РОБОЧИХ  

ОРГАНІВ БУЛЬДОЗЕРІВ 

Останніми роками більшість закордонних фірм, які займаються 

випуском будівельної техніки, багато уваги приділяють технічним 

рішенням щодо розширення їх функціональних можливостей, тобто 

універсалізації машин. Ці пропозиції можна розділити на дві групи: 

інтенсифікація робочого процесу бульдозерів і розширення 

технологічних можливостей їх робочих органів. 

До першої групи відносяться робочі органи, конструкція яких 

дозволяє використовувати холостий хід машини для виконання 

допоміжних операцій, що створюють сприятливіші умови для 

виконання основних робіт. 

Відвали з керованими або відкидними розпушувальними 

зубами, які шарнірно кріпляться на тильній стороні робочого органа. 

При задньому ходу машини вони займають вертикальне положення, 

розпушуючи грунт, що значно покращує умови копання відвалом при 

русі бульдозера вперед.  

Двосторонні відвали, що дозволяють інтенсифікувати робочий 

процес за рахунок продовження копання і транспортування грунту 

при зворотному русі машини. Такі конструкції найбільш ефективні 

для роботи в обмежених умовах. 

До другої групи відносяться конструкції відвалів, які оснащені 

пристроями, що дозволяють виконувати роботи, не властиві 

бульдозерам. Наприклад, відвали, у верхній частині яких 

змонтоване устаткування крана для підйому вантажів на невелику 

висоту або які тран-сформуються до захватних робочих органів та 

відвали з керованими багатоцільовими елементами. Такі технічні 

рішення дозволяють відповідно відмовитися від додаткових 

вантажопідйомних машин, створювати умови для захоплення різних 

за формою штучних вантажів і переміщення їх в межах будівельного 

майданчика, використовувати робочий орган бульдозера для 

переміщення в межах будівельного майданчика довгомірних 
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вантажів, покращувати умови транспортування грунту, зменшуючи 

його втрати в бічні вали.    

УДК 624.13 

А.В. Мачковський, 

 студент 

ОБЛАДНАННЯ ДИНАМIЧНОЇ ДIЇ ДЛЯ ТРАНШЕЙНИХ РОБІТ 

В загальному обсязі земляних робіт одне з перших місць 

займають роботи із створення виїмок великої протяжності – траншей 

i каналів, ліній комунікацій, в меліорації тощо.  

З метою обґрунтування конструкцiї нового траншейного 

робочого органа, який реалізує принципи динамічного руйнування 

робочих середовищ – конусної фрези -, проведено аналіз існуючих 

машин для створення траншей і каналів. Порівняння виконувалось 

за двома показниками – питомою продуктивністю i загальною 

енергоємністю розробки ґрунту (таблиця). 

Таблиця 

Середні значення техніко-економічних показників машин для 

створення траншей і каналів 

 

Машини 

Питома 

продукти-

вність, 

м³/кВт год 

Загальна 

енергоємність, 

кВт год/м³ 

Одноківшеві екскаватори 1,22 0,87 

Траншейні ланцюгові екскаватори 1,57 0,74 

Траншейні роторні екскаватори 4,58 0,25 

Двороторні каналокопачі 2,92 0,36 

Шнекороторні каналокопачі 2,62 0,38 

Плужно-роторні каналокопачі 2,05 0,49 

Аналіз показує, що в середньому найкращі технiко-економiчнi 

показники мають траншейнi роторні екскаватори. Для визначення 

ефективності конусної фрези розраховано такі показники для фрези 

i траншейного роторного екскаватора ЭТР-7А, який iз всіх роторних 

траншейних екскаваторів має найвищу питому продуктивність (6,26 

м³/кВт·год) i найнижчу загальну енергоємність розробки ґрунту (0,16 

кВт·год/м³). Для умов роботи в однаковому ґрунтi конусна фреза 

забезпечує питому продуктивність 8,06 м³/кВт·год при загальній 
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енергоємності розробки ґрунту 0,12 кВт·год/м³, що дозволяє зробити 

висновок про доцільність застосування робочих органів такого типу.  

УДК 624.132         

М.А. Мельник, 

студент 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ АЛМАЗНИХ ЗЕРЕН З 

РОБОЧИМ СЕРЕДОВИЩЕМ 

Алмазні робочі органи для розробки будівельних матеріалів 

реалізують високі швидкості різання, що досягають 100 м/с і вище. 

Такі швидкості створюють умови для динамічного руйнування 

робочих середовищ. Внаслідок того, що залежність сили різання 

алмазним зерном від його переміщення (часу) носить пилкоподібний 

характер, за високих швидкостей взаємодії зерна з робочим 

середовищем останнє буде знаходитись під дією ударних 

навантажень. При високих швидкостях прикладення навантажень на 

робоче середовище в ньому будуть виникати хвилі напружень 

(деформацій) від одиничних сколів матеріалу алмазним зерном. 

Таким чином напружено-деформований стан робочого середовища 

при розробці його алмазним робочим органом буде носити 

коливально-хвильовий характер, як наслідок накладення прямих, 

відбитих і переломлених хвиль. 

Формування динамічного коливально-хвильового стану і 

ударних навантажень при одиничних сколах матеріалу алмазним 

зерном створює умови ударно-вібраційного процесу навантаження 

матеріалу, що є найбільш ефективним при розробці робочих 

середовищ. 

При ударно-вібраційному процесі навантаження робочого 

середовища в останьому виникають різні види деформацій, в тому 

числі і деформації розтягнення, межа міцності на які у будівельних 

матеріалів є найнижчою. Крім того, за таких умов виникає 

багатоциклічність зміни напружень в матеріалі, що призводить до 

накопичення втомних деформацій. 

Таким чином, при формуванні режимів роботи і розробки 

конструкцій алмазних робочих органів необхідно враховувати 

особливості параметрів динамічної взаємодії алмазних зерен з 

матеріалом для підвищення ефективності роботи алмазного 

інструмента. 
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УДК 621. 878 

    О. М. Солоденко, В. М. Ігнатов, 

студенти 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ МІЦНИХ ГРУНТІВ НА БАЗІ ОДНО-

КІВШЕВОГО ЕКСКАВАТОРА 

Одноківшеві екскаватори є найбільш розповсюдженими 

машинами серед машин для земляних робіт. Вони широко 

застосовуються в буді-вництві, дорожньому будівництві, при 

видобуванні корисних копалин і інших галузях народного 

господарства. Сьогодні одноківшевими екска-ваторами виконується 

біля 45% від загального обсягу земляних робіт. 

Однією із особливостей і переваг одноківшевих екскаваторів, 

особ-ливо гідравлічних, є можливість їх оснащення змінними 

робочими органами різного призначення: гідро – і пневмомолотами, 

ударним і вібраційним ущільнювальним обладнанням тощо.  

Одним із найбільш ефективних напрямків підвищення 

ефективності екскаваторів за рахунок застосування змінного 

обладнання  є викорис-тання робочих органів неперервної дії, які 

реалізують принципи дина-мічного руйнування робочих середовищ. 

Це дозволяє використовувати одноківшеві екскаватори для розробки 

більш міцних ґрунтів, а також інших міцних середовищ. 

Пропонується дві конструкції таких робочих органів.  

Перший працює за принципом фрезерування робочих 

середовищ. Він становить барабан із різальними елементами, 

розміщеними на його зовнішній поверхні. У середині барабана 

встановлено редуктор, шестірня вихідного вала якого з‘єднана із 

внутрішнім вінцем барабана. Робочий орган працює від гідромотора, 

що живиться від гідросистеми екскаватора. Відмінність 

запропонованої конструкції від відомих полягає у можливості зміни 

положення барабана відносно поздовжньої осі рукоятки.  

В другій конструкції для підвищення ефективності розробки 

ґрунтів пропонується застосування робочих органів роторно-ударної 

дії. Такий робочий орган, в порівнянні із фрезерним, забезпечує 

більші руйнівні зусилля і зменшення енергоємності розробки ґрунтів 

за рахунок розробки забою окремими частинами, виключення 



215 

 

непотрібного подрібнення масиву і нанесення ударів на 

оптимальному плечі сколювання.    

УДК 624.132.3    

І.Г. Сорока, 

магістрант 

МАЯТНИКОВА ПИЛКА ДЛЯ РІЗАННЯ ТРУБ ДІАМЕТРОМ ДО 159 мм 

На будівельних майданчиках для різання металевих труб та  

металопрокату широке використання отримали переносні машини,  

робочими органами яких є абразивні армовані круги. 

В результаті проведених  дослідів були розроблені  

раціональні схеми різання металевих труб, які дозволяють зменшити 

вплив теплових процесів і підвищити зносостійкість абразивних 

кругів за рахунок зміщення осі труби відносно центра круга на кут α. 

На цій основі розроблена конструкція переносної маятникової 

пилки, робочим органом  якої є абразивний армований круг 

діаметром 500 мм. Вона призначена для  різання труб зовнішнім 

діаметром  до 159 мм під кутами 0...45 град. Зміщення труби 

відносно центра круга на кут α здійснюється за допомогою 

гідроциліндрів 5. 

 
Рис.1.  Маятникова пилка ПМ-500 

Пилка складається з двигуна потужністю 7,5 кВт, клинопасової 

передачі 1, що приводить в дію абразивний круг 2, і маятника 3.  

Труба закріплюється в тисках 4.  

Конструкція пилки дозволяє збільшити зносостійкість 

абразивного круга у середньому на 10-15%  порівняно з існуючими 

машинами.  

Враховуючи масове використання армованих кругів на 

будівельних майданчиках, що вімірюється десятками мільйонів штук, 
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підвищення зносостійкісті  дозволяє отримати значний економічний 

ефект. 

УДК 621.878 

С.Б. Товстуха, 

студент 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНОГО ШАРУ ГРУНТУ 

При виникненні аварії на атомних чи інших подібних об'єктах 

відбувається зараження верхнього шару грунту. Найнебезпечнішим 

для людини є випадок забруднення сільськогосподарських угідь, що 

використовуються для виробництва продуктів харчування і не 

можуть на тривалий термін виходити з обороту. Тому виникає 

необхідність видалення цих забруднень. 

Зараження проходить шляхом опадів радіоактивних речовин 

на поверхню грунту. Існує кілька способів очищення від цих 

забруднень, їх можна розділити на хімічні і механічні. Але, так як на 

даний момент не існує ефективних хімічних способів очищення, то 

найефективнішим є видалення забрудненого шару грунту 

механічним шляхом з подальшим його захороненням. Так як 

очищенню підлягають великі площі грунтової поверхні, то найбільш 

доцільним є використання землерийно-транспортуючих машин. 

Однак, при цьому мають місце деякі ускладнення. При роботі 

бульдозерів і автогрейдерів можливі втрати грунту з боків відвалів, а 

також пилоутворення внаслідок транспортування призми волочіння. 

Крім того, зібраний грунт необхідно завантажити у транспортні 

засоби (наприклад, одноківшевим екскаватором), що теж призводить 

до пилоутворення. Це явище також має місце у разі застосування 

грейдерів-елеваторів при перевантаженні грунту на транспортер і з 

нього. 

Пропонується обладнання, яке в значній мірі позбавлене 

перелічених недоліків. Воно становить причіпний коток. На поверхні 

котка розташовані грунтозабірні елементи у вигляді ряду канавок з 

нахиленими боковими поверхнями, які утворюють загострені ребра. 

Глибина канавок дорівнює товщині шару грунту, що потрібно 

видалити. На рамі встановлений бункер із грунтознімним пристроєм 

у вигляді гребінки та задня гребінка. На осі також встановлений 
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кожух з можливістю повороту, в нижній частині якого закріплений 

підрізний ніж. 

При переміщенні барабана по грунту під дією його ваги 

відбувається вирівнювання нерівностей грунту за рахунок їх 

зминання (барабан працює як ущільнюючий коток). Грунт потрапляє 

в канавки і завдяки нахилу бокових поверхонь ребер ущільнюється, 

потім зрізується підрізним ножем, видаляється грунтознімним 

пристроєм з канавок і потрапляє у бункер. Описаний робочий орган 

забезпечує видалення забрудненого шару грунту без повторного 

забруднення середовища. 

 

 

УДК 621.91 

В.В. Тоцький, 

студент  

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ 

РОЗРОБЦІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Відомо, що внесення змін в конструкцію деталі на стадії 

проектування має найменші фінансові витрати. Проте, складність 

всебічного аналізу проектованої деталі часто ускладнюється 

неможливістю її аналізу внаслідок складності її геометрії, варіації 

навантажень та умов експлуатації. 

Мета роботи – моделювання деталей машин шляхом 

створення параметричних тривимірних комп‘ютерних моделей. 

В ході створення об‘ємної параметричної моделі на етапі 

ескізного проектування потрібно визначитись, головним чином, не з 

самою геометрією деталі, а з її параметрами, на які можна впливати, 

на можливу залежність розмірів та конструктивів один від одного. 

Такий підхід дозволить вносити зміни в конструкцію деталі 

максимально швидко. 

Дослідження стійкості комп‘ютерних моделей деталей машин 

відбувається, як правило, шляхом аналізу деталі методом кінцевих 

елементів та прикладання і орієнтації основних навантажень та 

обмежень до деталі. 

Моделювання умов експлуатації – найбільш складний процес, 

що включає безліч варіативних показників. З огляду на це, процес 
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експлуатації деталі зводиться до математичної моделі, що описує 

процес роботи деталі та дозволяє визначити довговічність роботи 

деталі або коефіцієнти запасу міцності. 

Отже, комп‘ютерне моделювання деталей машин дозволяє 

максимально наблизитись до процесу експлуатації на стадії 

технічного проектування, що дозволяє значно зменшити витрати на 

їх виготовлення. 
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Підсекція при кафедрі машини та обладнання 

технологічних процесів 

УДК 621.8 

А.В. Коцеруба, 

студент 

ОЦІНКА ЗАСОБІВ ТА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТІВ 

Метою  роботи  є оцінка  метод в  ущільнення  ґрунтів  та  

встановлення,  яким  чином  в  сучасних  умовах  здійснюється  

контроль  процесу  ущільнення. 

Найбільше застосовуються котки вібраційної дії, які поєднують 

в  собі  два  принципи  ущільнення:  укатку (за рахунок  власної  

ваги)  та  трамбівку (за  рахунок  вібрації  робочого органу).  Таке  

поєднання  дає  високу  продуктивність  та  якісне  ущільнення.  

Сьогодні  на  ринку  існує  велика  кількість  фірм-виробників, які  

пропонують  котки  для  будь-яких  потреб. Передовими  

виробниками   ущільнюючої  техніки  є:  HAMM, Dynapac, Bomag, 

CAT. 

Для контролю фізико-механічних характеристик ґрунту 

застосовуються лабораторні та польові дослідження. Лабораторні 

дослідження виконуються за вимогами ДСТУ Б В.2.1-3-96 «Ґрунти. 

Лабораторні  випробування». До польових випробувань відносяться 

статичне і динамічне зондування та випробування палями. Статичне  

зондування - процес  занурення зонда в ґрунт під дією статичного 

вдавлюючого  навантаження із вимірюванням  показників опору 

ґрунту зануренню зонда.  Динамічне зондування - процес занурення 

зонда у ґрунт під дією ударного навантаження (ударне зондування)  

із вимірюванням показників опору ґрунту зануренню зонда.   Ці 

методи здійснюються у відповідності вимог  ДСТУ Б В.2.1-9-2002 

―ГРУНТИ. Методи польових випробувань статичним і динамічним 

зондуванням‖. 

Був  виконаний огляд  існуючих  пристроїв  для контролю  

щільності  ґрунту  за  допомогою  динамічних  навантажень та дана 

оцінка конструктивним параметрам. Отримані результати є 

передумовою для подальших досліджень. 
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УДК 621.8 
І.Ю. Мартинюк, 

студент 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ УЩІЛЬНЮЮЧОЇ БЕТОННОЇ 

СУМІШІ 

Контроль бетонної суміші здійснюється за осадкою конуса, 

часом твердіння суміші, зручністю заливки, за коліром суміші і за 

допомогою контрольних зразків бетону. 

Широкого розповсюдження набув метод контролю бетону з 

допомогою контрольних кубиків із використанням лабораторних 

віброплощадок 435А, СМЖ – 539, СМЖ – 739 з параметрами: 

частота вертикальних коливань з формою заповненою бетонною 

сумішшю має бути (2900±100) хв.-1, амплітуда вертикальних 

коливань (0,5±0,05) мм. Амплітуда горизонтальних коливань не 

більше 0,1 мм, відхилення амплітуди коливань країв площадки від її 

середини не більше 20%. 

Статистичний аналіз кубиків, показав, що більшість з них не 

відповідають тому класу бетону, що має бути. Обумовлено це тим, 

що не витримуються умови зберігання кубиків (80%), недостатня 

укладка і ущільнення і, як наслідок, – великі раковини на поверхні 

кубика (15%), мала об‘ємна маса зразка (3%), та інші фактори (2%). 

Отже, існуючі віброплощадки не задовольняють сучасним вимогам. 

В умовах монолітного виробництва досить вагомим є проведення 

контролю якості на будівельному майданчику. Поряд із умовами 

зберігання контрольних зразків постає проблема підготовки зразків 

(відбір бетону, його укладка та ущільнення). 

Тому однією із задач подальших досліджень є створення 

мобільної віброплощадки, яку можна використати для ущільнення 

контрольних зразків при вхідному контролі бетонної суміші на 

будівельному майданчику. 
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Підсекція при кафедрі основ професійного навчання 

 

УДК 624.132 

С.В. Черкащенко,  

студент  

БУРИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ З ПЛАНЕТАРНИМ ПРИВОДОМ 

РОБОЧОГО ОРГАНА ДИНАМІЧНОЇ ДІЇ 

Проведені раніше дослідження процесу буріння міцних ґрунтів 

показують, що підвищення його ефективності можна досягти за 

рахунок використання активних динамічних робочих органів, у яких 

руйнування ґрунту здійснюється імпульсним навантаженням. У 

відомих конструкціях динамічних бурових робочих органів 

віброзбудником коливань є дебалансний вібратор, який з‘єднаний 

через бурильну штангу з породоруйнуючим інструментом. 

При бурінні свердловин великих діаметрів в міцних ґрунтах, де 

слід використовувати кільцеві робочі органи, через велику масу 

обладнання збільшується необхідна потужність і розміри 

вібропристроїв. Це призводить до підвищення енергоємності 

процесу буріння. Тому в деяких відомих конструкціях, динамічне 

навантаження прикладається не до всього органа, а тільки до його 

ґрунторуйнівної частини. Але у всіх запропонованих раніше 

конструкціях бурового обладнання з вібропристроями, вони мають 

окремі приводи, вали з дебалансами та трансмісії для передачі 

обертання і тому є досить складними у виготовленні та експлуатації.  

В даній роботі пропонується нова конструкція динамічного 

бурового обладнання з віброзбудником крутильних коливань.  

Обладнання приводиться до дії одним гідромотором, від якого 

обертання передається дебалансам та буровому робочому органу 

через спеціальний планетарний механізм. 

Для цього дебаланси монтуються на планетарних колесах, а 

для забезпечення можливості обертання центрального рухомого 

колеса, з‘єднаного з планетарними, зі змінними кутовими 

швидкостями під дією дебалансів, вони з‘єднані з валом гідромотора 

через пружну муфту. 
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Від планетарних коліс з дебалансами коливальний рух 

передається також водилу з вихідним валом, з‘єднаним з 

крутильним вібромолотом, від якого пульсуюче навантаження 

передається буровому робочому органу. 

Використання в запропонованій конструкції бурового 

обладнання планетарного механізму з вмонтованими дебалансами 

забезпечує можливість його роботи від одного двигуна, зменшує 

масу та підвищує ефективність буріння. 

 

 

УДК 621.873 

О.Г. Шевчук, 

студент 

К.І. Почка, 

доцент 

СПОСІБ ВРІВНОВАЖЕННЯ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЇ 

СТРІЛОВОЇ СИСТЕМИ БАШТОВОГО КРАНА 

Баштові крани з шарнірно-зчленованою стріловою системою 

використовуються для висотного будівництва. Стріла таких кранів 

складається з основної та допоміжної секцій. Основна секція 

з‘єднана з баштою шарніром і повертається відносно нього на кут 

90 , з іншого боку до неї приєднана допоміжна секція, що 

знаходиться завжди в горизонтальному положенні за рахунок 

приєднаного чотириланкового механізму. По допоміжній секції стріли 

рухається вантажна каретка. При зміні положення шарнірно-

зчленованої стрілової системи з вантажем витрачається значна 

кількість енергії. Так, при підйомі стрілової системи електрична 

енергія, що подається на двигун приводного механізму 

перетворюється на механічну, а далі в потенціальну енергію, а при 

опусканні потенціальна енергія стрілової системи в механічну, та 

через гальмівні механізми перетворюється на теплову і розсіюється 

в навколишнє середовище. Витрати енергії при зміні положення 

стрілової системи з вантажем можна зменшити, зрівноваживши 

стрілову систему, привівши рух центра мас системи до 

горизонтального за рахунок зміни довжини підвісу вантажу. Умовою 

для цього є стала потенціальна енергія шарнірно-зчленованої 

стрілової системи з вантажем протягом усього циклу руху. 
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Для визначення закону зміни довжини підвісу вантажу 

необхідно скласти рівняння потенціальної енергії шарнірно-

зчленованої стрілової системи з вантажем, основою якого є 

кінематичні характеристики руху ланок. Визначені кінематичні 

характеристики ланок стрілової системи, представлені механічною 

системою з двома ступенями вільності. В цій системі за узагальнені 

координати прийняті координати кутового переміщення основної 

секції стріли, та вертикального переміщення вантажу. Отримана з 

рівняння залежність показує вплив координати переміщення 

основної секції стріли на вертикальне переміщення вантажу при 

незмінній потенціальній енергії системи.  

 

 

УДК 621.43 

В.І. Муляр, 

студент 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РУХУ ДВОЦИЛІНДРОВИХ 

ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ 

Двигуни внутрішнього згорання широко використовуються в 

народному господарстві країни. Поряд з чисельними перевагами 

таких двигунів існує ряд недоліків їх роботи, зокрема, значна 

нерівномірність руху колінчастого валу та низький ККД. 

Предметом даного дослідження є дослідження динаміки руху 

колінчастого вала в двоциліндровому двигуні внутрішнього згорання, 

а саме – дослідження впливу кута зміщення кривошипів на динаміку 

руху. 

Метою даної роботи є підвищення рівномірності руху 

колінчатого вала. При підвищенні рівномірності руху двигуна 

вирішується одразу декілька задач, а саме – зменшується момент 

інерції маховика, що призводить до зменшення маси двигуна. При 

зменшенні маси двигуна витрачається менше енергії для 

приведення механізму в рух. Таким чином збільшується коефіцієнт 

корисної дії двигуна. 

Для двоциліндрового двигуна визначено функції зміни 

кінетичної енергії, зведеного моменту інерції та рушійного моменту в 

залежності від кута зміщення кривошипів, а також побудовано 

графіки зміни цих величин. Аналізуючи ці графіки видно, що 
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найкращі показники отримані при куті зміщення кривошипів на кут 

180 . 

Зменшуючи динамічні навантаження в елементах двигуна, 

спостерігається позитивний вплив на роботу всієї машини. Зокрема, 

зменшується вібрація, що значно підвищує довговічність роботи 

механізмів і систем. 

 

 

УДК 621.873 

І.А. Паламарчук, 

студент 

Д.А. Паламарчук, 

 асистент 

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ РУХУ РУХОМОЇ ПРОТИВАГИ В 

МЕХАНІЗМІ ВРІВНОВАЖЕННЯ СТРІЛОВОЇ СИСТЕМИ КРАНА 

Для покращення кінематичних характеристик стрілової 

системи, а також для зменшення нерівномірності переміщення 

вантажу у шарнірно-зчленованих стрілових системах застосовується 

противага. 

Тому однією з найважливіших задач при аналізі руху стрілової 

системи є дослідження кінематики руху противаги. Проведемо 

кінематичний аналіз триланкової системи врівноваження з рухомою 

противагою. 

Для дослідження руху противаги визначимо горизонтальну 
4x  

та вертикальну 
4y  координати центра 

мас противаги. Для цього, окремо для 

кожної координати, запишемо функцію 

положення центра мас відносно 

шарніра О. Функції положення 

записуються враховуючи всі 

геометричні характеристики, при цьому 

за узагальнюючу координату 

приймаємо кут нахилу стріли  , що 

лежить в межах від 40 до 76 градусів. 

Функція положення дає змогу 

визначити координати центра мас при  
Рисунок. Схема механізму  

врівноваження 
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будь-якому значенні кута  . Оскільки противага рухається по дузі 

кола, то її положення також можна знайти за допомогою кута нахилу 

важеля противаги до горизонту. 

В зв‘язку з тим, що центр мас противаги рухається по дузі кола, 

то сумарна функція положення повинна мати лінійний характер, 

подібний до рівняння кола. 

 

 

УДК 624.132 

О.Є. Іващенко, 

студентка 

РОЗРОБКА ДИСКОВОГО РОБОЧОГО ОРГАНА ЗЕМЛЕРИЙНИХ  

МАШИН ІЗ АКТИВНИМИ РІЖУЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 

Останнім часом все більшого поширення набуває задача 

відривання траншей невеликої ширини по території лісів, лісосмуг, 

вирубок. Здебільшого такі траншеї відривають 

за допомогою дискових робочих органів 

активної дії. Однак, при роботі в ґрунтах, де є 

велика кількість кореневищ дерев і кущів, 

фронтальні ріжучі елементи дискових робочих 

органів ламаються, згинаються і виходять з 

ладу. 

Тому постає задача розробки такого 

робочого органа, що забезпечував би 

розрізання, подрібнення і винесення на 

поверхню залишків кореневих систем. 

Основою запропонованої конструкції 

робочого органа є планетарний редуктор, що 

складається з корпуса 1, (який є водилом), 

нерухомого сонячного колеса 2 і сателітів 3. 

На продовженні осей сателітів встановлені 

ріжучі елементи 5, які під час роботи 

обертаються незалежно від диска. Крім цього, 

на лицьовій частині диска встановлені ріжучі 

елементи 4, що обертаються разом з диском. 

 
Рисунок Схема 

робочого органа 
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При обертанні корпуса, ріжучі елементи 5 обертаються навколо 

своєї осі і підрізають залишки кореневих систем, а ріжучі елементи 4 

підхоплюють їх і виносять на поверхню. 

Аналізуючи співвідношення кутових швидкостей ланок, видно, 

що кутова швидкість сателітів, а відповідно і ріжучих елементів 

прямо-пропорційна співвідношенню ділильних діаметрів сателітів і 

сонячного колеса. 

 

 

УДК 624.133 

О.М. Мачишина, 

студентка 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ВИКОРЧОВУВАЧІВ-ЗБИРАЧІВ 

Одним із етапів підготовчих робіт  є викорчовування та 

збирання пеньків та корчів. Існують такі основні методи корчування: 

1. Викорчовування прямою тягою за допомогою трактора з 

канатом. Застосовується для корчування, порівняно, нетовстих 

пеньків із мичкуватою кореневою системою, сухостою та трухлих 

пеньків. 

2. Викорчовування розхитуванням та підтягуванням за 

допомогою крана або екскаватора із канатами. Так можна 

викорчовувати пеньки будь-якого діаметра, враховуючи потужність 

самої машини. 

3. Викорчовування та збирання пеньків та залишків за 

допомогою викорчовувача-збирача із передньою навіскою. 

Застосовується для корчування пеньків діаметром 20-45см, в 

залежності від потужності базового трактора. Також можна 

застосовувати бульдозер. 

4. Викорчовування та збирання пеньків за допомогою 

викорчовувача із задньою навіскою. Застосовується для корчування 

пеньків діаметром 20-45см, враховуючи потужність трактора. 

5. Викорчовувач із щелепним захватом дозволяє 

викорчовувати пеньки діаметром до 30см, але потребує 

попереднього підкопування. Також можна використовувати 

грейферне обладнання екскаватора. 

6. Викорчовування пеньків за допомогою кільцевого бура. 

Це найбільш продуктивний метод, але потребує спеціального 
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обладнання. Діаметр пенька залежить від внутрішнього діаметра 

бура. 

7. Важільний викорчовувач застосовується для корчування 

пеньків діаметром 30-60см. Такий метод корчування потребує 

підкопування пенька для заведення важеля під пеньок. 

8. Фрезерно–роторне обладнання застосовується для 

корчування залишків чагарників та кущів висотою до 1,5м та 

діаметром до 20см. 

Проаналізувавши наведені методи корчування та обладнання, 

видно, що не існує обладнання, яке дозволяло б проводити всі види 

підготовчих робіт, пов‘язаних із викорчовуванням пеньків та 

чагарників. 

 

 

УДК 624.132 

В.В. Сидоренко, 

студент 

МОДЕРНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ НАВІСНОГО 

ТРАНШЕЄКОПАЧА 

Останнім часом все більшого поширення набувають 

траншеєкопачі із дисковим робочим органом. Здебільшого такі 

траншеєкопачі використовуються як навісне обладнання до 

тракторів. 

Однак при застосуванні таких агрегатів, перед початком роботи 

потрібно провести підготовчі роботи – викопати яму на глибину, 

близьку до глибини майбутньої траншеї. Це пов‘язано із 

неможливістю торцевого заглиблення дискових робочих органів. 

Тому постає задача вдосконалення конструкції робочого 

органа, таким чином, щоб забезпечити можливість вертикального 

заглиблення робочого обладнання. 

Для цього пропонується з тильної сторони диска приварити 

кільце, зовнішній діаметр якого рівний діаметру диска. Це кільце 

потрібне для розширення торця диска. Також така конструкція дасть 

змогу встановити на торці диска ріжучі елементи. Пропонується 

також на торці диска встановити грунтовиносні лопатки, чергуючи їх 

із ріжучими елементами, це дозволить покращити винесення ґрунту 

із забою. 



228 

 

Агрегат працює таким чином. Під‘їхавши до місця майбутньої 

траншеї, тракторист опускає навісне обладнання і вмикає гідромотор 

приводу диска. Поступово робочий орган заглиблюється на потрібну 

глибину за допомогою гідроциліндра заглиблення. 

Таким чином, при використанні робочого органа такої 

конструкції відпадає необхідність у підготовці місця для заглиблення 

робочого органа. Це дозволяє збільшити продуктивність при 

відриванні траншеї, та зменшити кількість осіб обслуговуючого 

персоналу. 

Крім того, торцеві ріжучі елементи та грунтовиносні лопатки 

можна легко змінювати, що дозволяє значно скоротити час 

відведений на обслуговування робочого обладнання. 

 

 

УДК 624.132 

Ю.В. Рябчун, 

студентка 

ЕКСКАВАТОР ЕК-14 ІЗ ДИСКОВИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ ЗІ 

ЗМІННИМИ РІЖУЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 

Дискові робочі органи здебільшого встановлюються при 

використанні навісних траншеєкопачів до тракторів. Та все більшого 

поширення набуває змінне обладнання до одноківшевих 

екскаваторів, створене на основі дискових робочих органів.  

Привід таких робочих органів здійснюється безпосередньо від 

гідромотора, або через редуктор чи мультиплікатор. 

Однак, застосування такої конструкції призводить до більш 

інтенсивного зношування ріжучих елементів. Тому виникає потреба 

їх частої заміни. 

У сучасних дискових робочих органах вітчизняного 

виробництва фронтальні ріжучі елементи приєднуються до диска за 

допомогою електродугового зварювання. Тому заміна ріжучих 

елементів пов‘язана із високою трудомісткістю, оскільки зношений 

ріжучий елемент потрібно спочатку відрізати, зачистити місце 

встановлення нового, та приварити новий із точним забезпеченням 

його положення відносно диска. 
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Для зменшення трудомісткості робіт при заміні ріжучих 

елементів пропонується конструкція робочого органа, що 

забезпечуватиме більш швидку заміну ріжучих елементів. 

Для цього в тілі диска на місці встановлення ріжучих елементів 

виконується наскрізний квадратний отвір. До нижньої частини 

ріжучого елемента за допомогою зварювання приєднується шпилька 

спеціальної конструкції. Отвір квадратного перерізу забезпечу-

ватиме ріжучий елемент від повороту відносно диска. 

Застосування такої конструкції робочого органа дозволяє 

значно зменшити трудомісткість при змінні ріжучих елементів, а 

також значно скоротити тривалість проведення технічного 

обслуговування машини. 

 

 

УДК 621.762 

Б.В. Борисевич,  

студент 

СПОСОБИ ЗАХИСТУ ДЕТАЛЕЙ ВІД ОКИСЛЮВАННЯ ПРИ 

БОРУВАННІ 

Борування – процес хіміко-термічної обробки, що полягає в 

дифузійному насиченні поверхневого шару сталі бором при 

високотемпературній витримці у відповідних середовищах. Це один 

з найбільш ефективних процесів хіміко-термічної обробки. 

Вироби, що піддалися боруванню, мають підвищену до 800°С 

окалиностійкість і теплостійкість до 900-950°С. Твердість борованого 

шару в сталях перлітового класу – 15000-20000МПа. 

Структура і особливості формування боридного шару в 

основному визначаються активністю матеріалу, застосовуваного для 

борування. У разі двофазного шару він складається з насиченого 

бором темного шару FеB і світлого шару Fe2B. 

Борування може здійснюватися в твердих, рідких і газоподібних 

середовищах. При боруванні в твердих середовищах, оброблювані 

деталі поміщуються в герметичні контейнери. Рідкофазне борування 

застосовують тільки при обробці деталей складної конфігурації. 

Борування в порошках здійснюється в закритих контейнерах. 

1. Для захисту процесу борування від кисню в контейнер з 

заготовками додають графіт і закривають кришкою. Цей спосіб 
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дозволяє отримати два шари: FеB та Fe2B, але сам графіт являється 

забруднювачем. 

2. В контейнер поміщують заготовки і засипають їх 

насичуючим порошком. Зверху розташовують азбестову прокладку, 

на яку насипають пісок. Тоді додають легкоплавке скло, яке 

розплавившись утворює захисний шар. Недоліком цього способу є 

велика трудомісткість при вилученні заготовок з контейнера, а також 

утворення переважно шару FеB. 

Пропонується спосіб консервації контейнера, у якому для 

захисту від окислювання використовується оксид алюмінію. Цей 

спосіб надає змогу зберегти чистоту процесу, отримувати боридні 

шари FеB та Fe2B, а також має дуже малу трудомісткість. 

 

 

УДК 621.86.061-52 

В.В. Савченко,  

студент 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ВАНТАЖОПІДЙОМНОГО РИСТРОЮ 

ДЛЯ МОНТАЖУ СКЛА ВІТРИН 

Однією з найважливіших задач сучасного будівництва є 

ліквідування важкої і небезпечної ручної праці. 

До операцій, що пов‘язані із застосуванням такої праці, 

зокрема, відноситься монтаж великогабаритного скла вітрин. 

Існуюча технологія монтажу такого скла передбачає участь шести 

робітників, що здійснюють вручну транспортування, підйом, 

встановлення в проектне положення і закріплення скла. Площа скла 

досягає 6м2 , а маса 250кг. Будь яка неузгодженість в діях робочих 

може привести до руйнування скла і травмування персоналу. 

Для удосконалення описаної технології запропоновано 

вантажопідйомний пристрій у вигляді змінного робочого органа до 

екскаватора ЕО-2621. 

Робочий орган виконано у вигляді просторової траверси з 

вакуум-зачіпами. Для забезпечення вакууму екскаватор 

оснащується гідромотором і вакуум-насосом. 

Крім того, в конструкцію робочого органа входить ручний 

механізм точного наведення, що дає можливість позиціювання скла 

перед його встановленням. 
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Пристрій обслуговується трьома робочими.  

Одним із найважливіших параметрів пристрою є розмір і 

кількість вакуум-зачепів. Ці параметри повинні забезпечити 

затискування і надійне утримання скла за час процесу його підйому, 

транспортування та встановлення. 

В результаті досліджень було складено рівняння рівноваги 

скла з урахуванням тиску вітру і інших факторів. Дослідження цього 

рівняння на екстремум дозволило встановити найбільш небезпечне 

положення скла, яке було рекомендовано у ролі розрахункового 

положення при виборі параметрів вантажопідйомного пристрою. 

 

 

УДК 621.833 

Г.М. Марченко-Могильницька,  

студентка 

СИНТЕЗ КОНСТРУКЦІЇ ГУСЕНИЧНОГО РОЗПУШУВАЧА З 

МІНІМІЗОВАНИМИ РЕАКЦІЯМИ В ЛАНКАХ 

З метою удосконалення обладнання гусеничних розпушувачів 

науково-педагогічними працівниками факультету АІТ за участю 

студентів був виконаний комплекс наукових та експериментальних 

досліджень, які дозволили оптимізувати основні параметри 

механізмів і запропонувати ряд оригінальних розробок і конструкцій, 

захищених авторськими правами.  

Зокрема, в результаті проведеного кінематичного і силового 

аналізу запатентованих і серійних розпушувачів провідних 

виготовлювачів, була визначена пріоритетна семиланкова 

конструкція навіски, яка дозволяє отримати рівновеликі реакції у 

керуючих гідроциліндрах і раціональну траєкторію робочого органа. 

Подальша оптимізація кінематичної схеми розпушувача за 

критеріями мінімально можливих реакцій в ланках і мінімально 

можливої енергоємності різання ґрунту дозволила спроектувати 

оригінальну конструкцію семиланкової навіски з двома ведучими 

ланками і запропонувати методику синтезу типових 

паралелограмних розпушувачів з раціональними  конструктивними 

параметрами. Запропонована також програмована методика 

міцнісного  розрахунку таких розпушувачів, яка дозволяє за 

допомогою нескладних обчислень виявити розрахункові положення 
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робочого обладнання з позамежним реактивним тиском у 

гідросистемі агрегату і виключити такі положення при синтезі 

кінематичної схеми механізму.  

У своїх дипломних проектах студенти спеціальності ПНМ 

використовують оригінальні розробки університету з метою 

поліпшення техніко-економічних показників розпушувачів, а саме: 

підвищення їхньої продуктивності і надійності та зменшення 

матеріалоємності механізмів.  

 

 

УДК 621.833 

В.А.Зуденков, М.О. Санталов, 

студенти 

ЗМІННЕ НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ НА ЕКСКАВАТОРІ ДЛЯ 

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ 

Стихійні лиха та бурхлива інтенсифікація виробництва і 

суспільної діяльності, які спостерігаються в останні десятиріччя, 

суттєво збільшили кількість аварій і людських жертв як у 

промисловості, так  і в громадському секторі. Це вимагає створення 

спеціальної мобільної високопродуктивної техніки для ліквідації 

наслідків аварій і рятування людей. З міркувань ефективності 

аварійно-рятувальних робіт, така техніка має базуватися на 

принципах швидкого розгрібання і демонтажу завалів, видалення із 

аварійної зони безладних нагромаджень будівельних конструкцій, 

ґрунту тощо, з метою якнайшвидшої  евакуації потерпілих, а при 

неможливості негайної евакуації – забезпечення їх повітрям, водою, 

їжею, одягом.  

Для ліквідації завалів простого і середнього типів найбільш 

доцільне використання навісного обладнання екскаваторів у вигляді 

гідромолотів, гідрозубил, дискових пил, розпушників, 

гідросколювачів. Подальша робота  виконується захватами різних 

типів, грейферними ковшами для кускових та сипучих матеріалів, 

гусеничними одноківшевими та перекидними навантажувачами, які 

відзначаються великими тяговими зусиллями, маневреністю та 

прохідністю. 

При складних завалах розчищенню передує різання 

(сколювання) довгомірних залізобетонних конструкцій 
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гідросколювачами-різальниками чи дисковими пилами, що 

встановлюють на екскаваторах або замість відвалів інженерних 

машин розгороджування, з наступним транспортуванням конструкцій 

шляхопрокладачами чи машинами-захватами. 

Авторами спроектовано змінне навісне обладнання на 

екскаваторі ЭО-5122, що може використовуватись для ліквідації 

завалів як простого і середнього, так і складного типів, а саме: 

дискову алмазну пилу із захватом та гідросколювач-різальник із 

різноманітними захватами. 

 

 

УДК 69.002.5 

П.А. Бикоріз, 

студент 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БАРАБАННИХ 

МЛИНІВ 

В наш час стало дуже актуальним питання зменшення витрат 

на виробництво, експлуатацію та обслуговування при збереженні 

виробничих потужностей і ефективності виробництва. 

Підвищення продуктивності і ефективності виробництва 

існуючої конструкції барабанного млина було вирішено шляхом 

збільшення об‘єму барабана і маси мелючих тіл. Як наслідок – 

збільшення потужності привода до 850кВт., що призводить до 

зменшення строку служби двигуна, зменшення строку експлуатації 

комутаційної апаратури, перевантаженості двигуна пусковим 

моментом. На основі попереднього досвіду за таких умов 

рекомендовано використання в приводі високовольтного двигуна 

(6000В). На цій підставі пропонується вдосконалення приводу 

барабанного млина шляхом встановлення частотокерованого 

приводу. Перетворювач частоти це пристрій, призначений для 

перетворення змінного струму (напруги) однієї частоти в змінний 

струм або напругу іншої частоти. 

Принцип дії кульових млинів заснований на тому, що матеріал, 

який знаходиться в барабані млина, що обертається, піддається дії 

вільно падаючих мелючих тіл. При обертанні барабана мелючі тіла 

(здебільшого кулі), підіймаються на певну висоту, а потім, при 

вільному падінні, подрібнюють матеріал. Матеріал в млині 
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подрібнюється ударом і частково стиранням завдяки перекочуванню 

куль. 

Оскільки одним із основних розрахункових параметрів 

барабанного млина є швидкість обертання барабана, то при 

розрахунках важливо якнайточніше визначити кут відриву мелючих 

тіл від стінок барабана і ефективну швидкість обертання барабана. 

Крім того, використання частотного перетворювача, дозволить 

отримати високий пусковий момент і зберегти його до номінальної 

швидкості обертання. В існуючій конструкції барабанного млина є 

додатковий електропривод, призначений для повертання млина під 

час обслуговування. 

 

 

УДК 624.132 

Д.П. Горго, 

студент 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН В МІЦНИХ І 

МЕРЗЛИХ ГРУНТАХ 

Оснащення бурильних машин кільцевими робочими органами з 

твердосплавними різцями дозволяє використовувати їх при розробці 

свердловин діаметром 750мм в міцних і мерзлих ґрунтах. При 

бурінні в таких ґрунтах свердловин більших діаметрів застосування 

існуючої бурильної техніки неефективне внаслідок невеликої 

потужності та малої маси цих машин, що не дозволяє створити 

напірне зусилля. 

Для збільшення напірного зусилля бурильних машин без 

збільшення їхньої маси пропонується застосування кільцевого 

бурильного обладнання з анкерним пристроєм. За допомогою цього 

пристрою проводиться попереднє буріння лідерної свердловини 

невеликого діаметра, закріплення і фіксація пристрою у цій 

свердловині, та подальше використання його як анкера. Таким 

чином, привод робочого органа повинен забезпечувати незалежне 

роздільне обертання кожного бура, для чого використовують окремі 

приводи. 

Для буріння свердловини обладнання установлюють на 

поверхні ґрунту і проводять розробку лідерної свердловини меншим 

буром анкерного пристрою. Зворотнім обертанням бур фіксують у 
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цій свердловині за допомогою кулачків. При приведенні в дію 

кільцевого бура, на нього передається додаткове напірне зусилля за 

допомогою гідроциліндрів, які з‘єднані з штангою анкерного 

пристрою та трубчастою штангою кільцевого бура. 

Після розробки кільцевого прорізу на певну глибину, підрізаний 

зсередини кулачками анкерного пристрою керн виймають із 

свердловини разом з робочим органом. З корпусу кільцевого бура 

керн видаляється обертанням і переміщенням анкерного пристрою. 

Оснащення бурильних машин кільцевим бурильним обладнанням з 

анкерним пристроєм дозволяє утворювати свердловини діаметром 

до 900мм та розширює область використання існуючої бурильної 

техніки. 

 

 

УДК 624.132 

О.М. Янович, 

студент 

УНІВЕРСАЛЬНЕ БУРИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СКЛАДНИХ 

ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ 

Для буріння свердловин великих діаметрів в складних гірничо-

геологічних умовах під стовпчасті опори будівельних споруд широко 

застосовуються ковшові бури, які, крім грунторуйнівної частини, 

включають ємність, у вигляді бункера, для транспортування 

зруйнованої породи з свердловини на поверхню масиву. 

Застосування ковшових бурів ефективно в умовах, коли при 

розробці свердловин, неможливе створення суцільних кернів, які 

виймаються за допомогою спеціальних кернозахоплюючих 

пристроїв. Так проходить процес буріння зцементованого галечника, 

щебеню та дрібношарових порід. 

Для таких умов співробітниками кафедр основ професійного 

навчання та будівельних машин КНУБА і Інституту надтвердих 

матеріалів НАН України проводились розробки робочих органів для 

оснащення існуючої бурильної техніки, призначеної для роботи в 

гірських умовах. Розроблена конструкція ковшового бура з 

відцентровим розвантаженням накопичувача. Грунторуйнівною 

частиною цього бура є спіральний бур суцільного руйнування, 

оснащений твердосплавними різцями, а накопичувачем – 
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циліндричний корпус з конусним звуженням біля нижнього 

розвантажувального отвору. В нижній частині під 

розвантажувальним отвором закріплений тарілчастий 

розвантажувальний пристрій. 

Проведені дослідження моделі бура з накопичувачем і 

відцентровим розвантаженням при бурінні незв'язних ґрунтів 

показали його працездатність. Проте конструктивними 

особливостями такого бура є можливість його завантаження 

зовнішньою шнековою спіраллю через верхній отвір в корпусі після 

повного заглиблення в свердловину нижче поверхні ґрунту. Для 

розробки ґрунтів на невеликих глибинах раціонально 

використовувати ковшові бури з нижніми завантажувальними 

отворами. 

 

 

УДК 621.791 

А.І. Коваль, 

студент 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАЗМОВОГО ЗВАРЮВАННЯ  

Відомо, що дуговий плазмовий струмінь – інтенсивне джерело 

теплоти з широким діапазоном технологічних властивостей. Його 

можна використовувати для нагріву, зварювання або різання як 

електропровідних металів, так і неелектропровідних матеріалів, 

таких як скло, кераміка і ін. 

Було визначено, що при використанні плазмотронів, 

призначених для різних видів обробки матеріалів слід враховувати 

ряд загальних вимог, що ставляться до них: 

1. Плазмотрон повинен забезпечувати надійне запалювання і 

стабільне горіння плазмової дуги в діапазоні робочих струмів і 

напруги. 

2. Електрична ізоляція між електродами і соплом має бути 

розрахована на максимальну напругу, що виникає на дуговому 

проміжку при збудженні дуги і її обриві. 

3. Елементи водяних і газових комунікацій плазмотрона(шланги, 

ущільнення, прокладки) повинні витримувати тиск не нижче 1,0МПа. 

4. Плазмотрон має бути технологічним у виготовленні, в ремонті і 

зручним в експлуатації.  
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В результаті аналізу була підготовлена класифікація плазмотронів, 

як головної частини обладнання для плазмового зварювання і 

різання, що може використовуватись в будівництві. 

Всі плазмотрони розділяються:  

- За виглядом дуги: плазмотрони з дугою прямої і непрямої дії.  

- За системою охолоджування електрода і сопла: з повітряним і з 

водяним охолоджуванням.  

- За способом стабілізації дуги: газова, водяна і магнітна 

стабілізації.  

- За виглядом катода: плазмотрони із стержневим і плазмотрони з 

розподіленим катодом. 

- За плазмоутворюючим середовищем всі плазмотрони можна 

розділити на три великі групи: інертна, відновна і окислювальна.  

- За родом струму плазмотрони є: змінного струму, постійного 

струму, комбінованого струму, високочастотного струму. 

 

 

УДК 621.791 

М.М. Іванов, 

студент 

ОСОБЛИВОСТІ ЗВАРЮВАННЯ АЛЮМІНІЮ І ЙОГО СПЛАВІВ 

Алюміній і його сплави відіграють важливу роль в сучасній 

промисловості. Це обумовлено тим, що більшість промислових 

сплавів алюмінію мають ряд унікальних властивостей: поєднання 

високих механічних і фізичних властивостей. 

Було визначено, що до найбільш важливих особливостей 

зварювання алюмінію і його сплавів, належать: необхідність 

видалення окисної плівки з поверхні зварюваних виробів, ретельна 

підготовка під зварку, попереднє підігрівання і ін. Визначено основні 

труднощі зварювання алюмінію і його сплавів, до яких відносяться: 

1. Наявність тугоплавкого Аl2O3 з густиною більшою, ніж в алюмінію, 

що утруднює сплав кромок і сприяє забрудненню шва частинками 

цієї плівки. 

2. Різке падіння міцності при високих температурах, що може 

привести до руйнування твердого металу кромок, що не 

розплавилася, під дією ваги зварювальної ванни. У зв'язку з високою 

рідкотекучістю, алюміній може витікати через корінь шва. 
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3. У зв'язку з високим коефіцієнтом лінійного розширення і низьким 

модулем пружності сплав має схильність до викривлення. Рівень 

деформацій в 1,5-2 рази вищий, ніж в сталевих конструкцій. 

4. Необхідне очищення зварювального дроту і знежирення 

зварюваних кромок. У зв'язку з різким підвищенням розчинності газів 

в нагрітому металі при охолодженні виникає інтенсивна пористість, 

що викликає зниження міцності металу. 

5. Унаслідок високої теплопровідності алюмінію необхідне вживання 

потужних джерел теплоти. Тому у ряді випадків бажані підігрівання 

початкових ділянок шва до температури 120-150°С. 

6. Метал шва схильний до виникнення тріщин у зв'язку з грубою 

стовпчастою структурою металу шва. 

Аналізуючи особливості зварювання алюмінію і його сплавів, видно, 

що найкращі результати має метод напівавтоматичного 

аргонодугового зварювання плавким електродом з використанням 

імпульсно-дугових джерел з комбінованими вольт-амперними 

характеристиками. 

 

 

УДК 621.791 

Т.С. Кирилова, 

студентка 

МАГНІЄВІ СПЛАВИ, ОСОБЛИВОСТІ ЗВАРЮВАННЯ І ВИКОРИС-

ТАННЯ В БУДІВНИЦТВІ 

Відомо, що основна перевага металевого магнію – його 

невисока густина (магній – найлегший з конструкційних металів). 

Технічно чистий магній має невисоку механічну міцність, проте 

властивості магнію значно поліпшуються при легуванні. Основними 

легуючими елементами магнієвих сплавів є Al, Zn, Mn, Li. 

Збільшення розчинності легуючих елементів в магнії з 

підвищенням температури дозволяє піддавати сплави зміцнюючій 

термічній обробці: гартуванню і штучному старінню. 

При зварюванні магнієвих сплавів доводиться часто 

вирішувати задачу запобігання утворенню тріщин кристалізацій в 

металі шва, а також, наприклад, системи Mg-Мп, необхідно 

враховувати їх схильність до зростання зерен і уникати надмірних 

перегрівів в зоні термічного впливу. 
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Було визначено, що найбільш важливими особливостями 

зварювання магнію і його сплавів є ретельні підготовчі операції, які 

полягають у видаленні поверхневих забруднень, окисних і захисних 

плівок, а також профілізації зварюваних кромок. 

Поверхневі забруднення видаляють за наступною технологією: 

знежирення у ванні; промивка в проточній гарячій воді; видалення 

захисного покриття в лужній ванні; промивка в проточній гарячій 

воді; промивка в холодній воді; хімічне травлення; промивка в 

холодній проточній воді; сушка стислим повітрям. 

В результаті аналізу магнієвих сплавів, особливостей їх 

зварювання, визначено, що для використання в будівництві виробів, 

необхідно підвищувати експлуатаційні (міцнісні) характеристики. 

Міцнісні характеристики магнієвих сплавів значно 

підвищуються при термомеханічній обробці, що полягає в пластичній 

деформації загартованого сплаву перед його старінням. 

Магнієві сплави мають ряд переваг: високу питому міцність і 

питому жорсткість; здатність добре поглинати вібрацію; хорошу 

оброблюваність різанням; задовільну зварюваність. 

 

 

УДК 69.002.5 

І.В. Андрющенко, 

студентка 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДРОБАРОК З ПРОСТОРОВИМ РУХОМ ЩОКИ 

У виробництві будівельних матеріалів найважливішою 

складовою, що в значній мірі визначає якість продукту, являється 

подрібнення. Тому створення устаткування, яке дозволяє підвищити 

якість подрібнювального матеріалу без додаткових витрат енергії 

являється важливим напрямком удосконалення машин для 

подрібнення гірничих порід. 

Враховуючи, що дробарки з просторовим рухом щоки мають 

значно більшу продуктивність, у порівнянні з конусними та 

валковими, їх переважно використовують у стаціонарних 

подрібнюючих комплексах. Такі дробарки доцільно використовувати 

на первинній стадії подрібнення, тому що вони можуть подрібнювати 

великі за розміром гірничі породи, а вже за ними для ще меншого 

подрібнення встановлювати конусні та інші типи дробарок. 
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Елементом, який безпосередньо передає енергію машини, 

матеріалу, що подрібнюється в дробарках являється камера 

дроблення. Тому саме у вдосконаленні параметрів робочих органів і 

камери дроблення дробарок і полягають резерви підвищення 

ефективності роботи, зокрема, якості отримуваного продукту за 

рахунок зміни форми подрібнюючих плит. 

Проблема удосконалення форми камери подрібнення для 

дробарок з просторовим рухом щоки, та отримання рівномірного 

гранулометричного складу продуктів дроблення та підвищення 

продуктивності являється актуальною проблемою, яка буде 

вирішується в подальшій науковій роботі. 
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Секція №11. Удосконалення конструювання, проектування та 

управління в будівництві та інших галузях на базі 

обчислювальної техніки та математичних методів 

 

Підсекція при кафедрі інформаційних технологій 

 

УДК  004.45 (075.8) 

 І.А. Бондаренко,Т.П. Діденко, П.П. Шугайло,  

студенти 

СИСТЕМА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИ-

ВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Найбільш актуальною сьогодні є проблема вибору об'єктів 

вкладень, що мають найкращі перспективи розвитку та 

забезпечують високу віддачу вкладеного капіталу. Для потенційних 

інвесторів необхідна об'єктивна і комплексна інформація про 

інвестиційну привабливість підприємств. В   рамках   даної  роботи   

вирішено   створити  систему,  за  допомогою   якої,   можна  

визначати  інтегральну оцінку привабливості підприємства, методика 

якої розроблена за ініціативою керівництва Агентства з питань 

запобігання банкрутству підприємств і організацій у 1998 році. В 

інтегральному показнику відтворюються значення показників оцінки 

майнового стану, фінансової стійкості (платоспроможності), 

ліквідності активів, прибутковості інвестиційного об‘єкта, оцінки 

ділової активності, оцінки ринкової активності, скориговані відповідно 

до їхньої вагомості, та інших факторів.  Інвестиційна привабливість 

може бути оцінена для повного запланованого підприємства або 

підприємства, що будується. Серед чинників, що застосовуються 

для оцінки, може бути попит на новий об‘єкт, унікальність продукції, 

що випускатиме підприємство тощо. Усім групам показників оцінки 

інвестиційної привабливості підприємств та організацій, а також 

показникам, розміщеним у цих групах, присвоюються, залежно від їх 

вагомості, відповідні числові значення. Як і граничні значення 

показників, вагомість може коригуватись. Вказана вагомість є 

похідною від часу, конкретної політичної, соціальної ситуації, інших 

факторів. Розмір цієї множини визначається двома граничними 
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значеннями, в межах яких і існує показник. Зазначені граничні 

значення постійно коригуються. Метод передбачає складання різних 

одиниць виміру показників. Вирішення    даної   задачі полягає в   

тому, щоб на основі методів прийняття рішень та економічних 

формул визначити найбільш прибуткове підприємство для 

інвестора. 

 

 

УДК 656.61: 681.3 

М.І. Цюцюра, 

студент 

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИ-

ВОСТЕЙ ФРАКТАЛІВ ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ТРИВИМІРНИХ ОБ’ЄКТІВ 

Для аналізу динамічних систем, рух яких не можна 

передбачити на великий проміжок часу і таких, в яких присутні 

невідомі сили та їх параметри є хаотичними, доцільно 

використовувати фрактальну розмірність, а не стандартні 

відхилення, такі, які характеризують мінливість випадкових явищ.  

Виходячи з того, що будь-який процес прийняття рішення – це 

складний процес, доцільним є застосовування різноманітних класів 

фракталів та відносно нового підходу в аналізі – фрактального 

аналізу та використання закономірностей самоподоби фракталів при 

побудові тривимірних об‘єктів. 

Як правило, конструктивні фрактали – це множина, яку ми 

отримуємо в результаті лінійних стискаючих відображень подоби. 

Але існують множини, які виникають у нелінійних динамічних 

системах і, в першу чергу, у дискретних динамічних системах, 

будова таких множин не така проста, як у випадку конструктивних 

фракталів і вони можуть мати масштабну інваріантність лише 

приблизно, такі множини мають назву  – динамічні фрактали.  

Процеси стискання зображень залежать від коефіцієнтів 

перетворень. Ідея фрактального стискання полягає в знаходженні 

подібних областей в зображенні та в зберіганні у файлі лише 

коефіцієнтів перетворень подоби. Стискання відбувається у випадку, 

якщо коефіцієнти перетворень займуть менше місця, ніж вихідне 

зображення. 
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В природі, яка нас оточує, можна виявити структури, схожі на 

фрактали: границі хмар, границі морських узбереж, турбулентні 

потоки в рідинах, тріщини в деяких породах, зимові візерунки на склі, 

зображення структури деяких речовин, отримані за допомогою 

електронного мікроскопа, кровоносна система серцевого м'яза тощо. 

Щоб пояснити визначення конструктивних і динамічних фракталів, 

вкажемо основні властивості фрактальних множин F: 

 F має тонку структуру, тобто містить довільно малі масштаби; 

 F занадто нерегулярна, щоб бути описаною традиційною 

геометричною мовою; 

 F має деяку форму самоподоби, допускаючи наближену або 

статистичну; 

 звичайно "фрактальна розмірність" множини F більша, ніж його 

топологічна розмірність; 

 у більшості цікавих випадків F визначається, наприклад, 

рекурсивно. 

За окремою гілкою математичними методами можна 

відслідкувати властивості всього дерева. Фрактальні властивості 

мають такі природні об‘єкти як сніжинка, що при збільшенні 

виявляється фракталом; за фрактальними алгоритмами ростуть 

кристали та рослини. 

Поява нових елементів меншого розміру відбувається за 

простим алгоритмом. Очевидно, що описати подібні об‘єкти можна 

всього лише декількома математичними рівняннями. 

Як приклад можна згадати найпростіший фрактал – 

"фрактальний трикутник" (його ще називають "сніжинка Коха") 

Трикутники можна добудовувати аналогічним чином до 

нескінченності. Ми можемо отримати об‘єкт будь-якого рівня 

складності, використовуючи простий алгоритм. При цьому нічого, 

крім самих рівнянь, які займають декілька байт, у пам‘яті комп‘ютера 

зберігати не потрібно. Таким чином, фрактали є цікавим об‘єктом 

для вивчення з двох основних причин: 

 фрактали є одними з кращих моделей живої природи; 

 їх дослідження відкриває нові перспективи для стиснення 

інформації. 
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УДК   681.518.075.8:668.152.011.46 

О.В. Панчик, 

cтудент 

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ В СИСТЕМАХ 

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ 

В умовах ринкових відносин проблема оцінки ризику набуває 

самостійного теоретичного і практичного значення як важлива 

складова теорії і практики управління. Ризик – один з ключових 

елементів підприємницької діяльності. У багатьох випадках 

ухилитися від ризикованих дій просто неможливо. 

Інвестиційні проекти за визначенням належать до майбутнього, 

яке аналітик не може прогнозувати з упевненістю. Будь-який вид 

аналізу й оцінки має проводитися з урахуванням ризику і 

невизначеності. Тому виникає необхідність у використанні системи 

управління ризиками при прийнятті рішень і реалізації інвестиційних 

проектів. 

Об'єктом дослідження є процес реалізації інвестиційного 

проекту на підприємствах в умовах невизначеності. 

Предметом дослідження є механізм оцінки ризику та 

невизначеності для систем управління інвестиційними проектами. 

Система оцінки ризиків спрямована на те, щоб допомогти 

потенційному інвесторові на початковій стадії інвестиційного 

проекту: коли треба приймати рішення типу "де" (вибір сфери 

капіталовкладень) та "коли" (залежно від передбачуваного "строку 

життя" проекту); при вже функціонуючій фірмі, коли слід вирішити, чи 

потрібно розширювати їй свою діяльність на цьому ринку, збут якої 

продукції слід планувати та чи не повинна вона цілком або частково 

піти з цього ринку. Дана система вирішує наступні задачі: 

– аналіз принципів оцінки ризиків при реалізації інвестиційних 

проектів; 

– встановлення причин виникнення ризикових ситуацій та 

розробки моделей ідентифікації факторів ризику, які впливають на 

успішну реалізацію інвестиційного проекту; 

– розробка критеріїв оцінки ступеня ризику інвестиційного 

проекту для визначення ціни інвестиційних проектів; 
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– надання практичних рекомендації щодо зниження ступеня 

ризику інвестиційного проекту на основі кількісної його оцінки. 

УДК 004.822 

А.С. Абрамова, 

студентка 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОНТОЛОГІЙ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

На сьогоднішній день використання дистанційного навчання у 

вищій освіті є дуже актуальним і перспективним. Дистанційне 

навчання є одним із головних шляхів інформатизації і автоматизації 

освіти та використання новітніх технологій у навчанні, служить 

підвищенню ефективності освіти як такої. Сучасний підхід до 

дистанційної освіти ставить завдання автоматизувати процес 

контролю знань, від ефективності якого, залежить успішність 

застосування цього виду навчання, що може бути забезпечено 

застосуванням тестів з навчальних дисциплін. 

Аналіз перспективних вітчизняних розробок систем 

комп‘ютерного тестування дозволяє відзначити, що більшість 

розглянутих нами програм не дозволяють створювати тестові 

завдання автоматично, не забезпечують вирішення завдання 

використання знань для побудови тестів з урахуванням моделей 

опису предметної області та аналізу відповідей на рівні знань. 

Засобом  об‘єктивного автоматизованого контролю навичок 

студентів, отриманих ними у процесі навчання, на семантичному 

рівні та забезпечення інтероперабельного подання знань експерта є 

онтологія. 

Онтологія – формальний явний опис понять предметного 

середовища, що розглядається (класів або понять), властивостей 

кожного поняття, що описує різноманітні властивості і атрибути 

поняття (слотів), і обмежень, накладених на слоти (фацетів (іноді їх 

називають обмеженнями ролей)). Онтологія разом з набором 

індивідуальних екземплярів класів складає базу знань.  

В рамках теми публікації можна запропонувати такі можливі 

шляхи використання онтологій в системах дистанційного навчання: 

автоматизоване створення електронних посібників; для 

автоматичної побудови і перевірки тестів; аналізу результатів 



246 

 

тестування (пояснення до питань з помилками; визначення переліку 

тем для повторного вивчення – для режиму самотестування)та інше. 

 

УДК 656.61: 681.3 
О.О. Болдаков,  

студент  

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ МІСТА 

 Особливістю великих та середніх міст будь-якого регіону є 

наявність розгалужених і далеко протяжних водопровідних та 

каналізаційних мереж різного діаметра та матеріалу, які неминуче з 

плином часу підлягають старінню. Виявлення та попередження 

старіння інженерних мереж (ІМ) є однією з головних задач служб 

експлуатації комунальних об‗єктів. 

На процес раннього чи передчасного старіння ІМ, а також 

пов‘язаних з ними аварійних ситуацій впливає ряд факторів. 

Важливе місце в цьому переліку займає вибір конкретного участку 

відновлення протяжної водопровідної мережі. Тобто значна частина 

трубопроводів, як правило, вичерпала нормативний термін служби і 

має високий ризик виникнення аварій. Для вирішення цієї складної, 

багатофакторної задачі пропонується використати метод 

факторного аналізу. 

Для факторного аналізу характерне те, що змінні, які 

спостерігаються, є лінійною комбінацією деяких латентних 

(гіпотетичних або не спостережуваних) факторів.  

Концептуальний підхід до визначення першочергового об'єкта 

реабілітації для більшості трубопроводів міської водопровідної 

мережі (ТМВМ), базується на визначенні пріоритетного базового чи 

основного фактора, яким є його надійність. Важливою для 

комплексної оцінки є значна кількість непрямих  дестабілізуючих 

факторів, що впливають на показники надійності ділянок 

трубопроводів у реальних умовах експлуатації. 

Стосовно побудови рейтингу аварійних ділянок інженерних 

мереж, реальну картину стану дає методика, заснована на 

застосуванні двохфаторного аналізу.  

Кінцевою метою стратегії реновації трубопроводів є 

визначення першочергових об'єктів реабілітації, тобто найбільш 
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збиткових з технічної точки зору, ділянок міської водопровідної 

мережі, що підлягає реконструкції. 
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УДК 004.45(075.8) 
П.С. Геращенко, 

   Ю.М. Ткачук, 

 студенти 

CИСТЕМА ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАРІАНТІВ ЗА 

МЕТОДОМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ   

При проведенні маркетингових досліджень фірмою, що  

посередньо проводить реалізацією продукції,  розв‘язання задачі 

оцінки різних варіантів формування «портфелю замовлень» на її 

придбання доцільно базувати на експертних оцінках її  

перспективних ринкових якостей. 

Пропонується підхід до побудови системи  експертної оцінки, в 

основу якої,  закладені наступні  принципи: оцінка варіантів на основі 

сукупності критеріїв якості; експертне оцінювання значень  критеріїв; 

врахування відносної вагомості критеріїв для прийняття рішень;  

створення інформаційної платформи кількісної інтерпретації якісної 

оцінки; моніторинг достатнього рівня «збігу» оцінок  експертів; аналіз 

« вузьких» точок оцінок окремих експертів як  симптому їх 

упередженості. 

При проведенні експертного оцінювання застосований метод 

безпосереднього оцінювання. Експерт в балах зазначеного 

діапазону (закладено від 0 до 10) визначає міру відповідності  якості 

кожного варіанта за встановленим критерєм. При цьому, найбільш 

високій  оцінці  відповідає більше значення. 

Для оцінки міри узгодженості думок експертів 

використовуються коефіцієнти конкордації - дисперсійний та 

ентропійний.  Проводиться   аналіз причин розбіжності суджень 

експертів в ситуації  їх недопустимого рівня, застосовуються дії до 

його зниження. 

Тестування  різних аспектів  можливостей системи  

проводилось на прикладі оцінки ринкових перспектив окремих  

книжкових видань художньої літератури. Результати  тестування 

підтвердили доцільність розробки, адекватність встановлених 

принципів створення, дозволили визначити існуючи недоліки і шляхи  

подальшої роботи для успішної реалізації системи на практиці.  
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УДК 681.31 

І.В. Дерев’янко,  

студент 

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВОГО БУФЕРУ ОБМІНУ ТА ЙОГО 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

Метою даної роботи є покращення умов одночасної роботи з 

документами, які розміщені на різних комп'ютерах однієї локальної 

мережі. При цьому можливо, що на цих комп'ютерах встановлено 

різні операційні системи. За таких умов зручно користуватися 

мережевим буфером обміну. 

Для створення такого буферу автором була реалізована   

клієнтська частина програмного забезпечення, яка виконує функції 

мережевого буферу обміну. Ця програма встановлюється на 

комп'ютери користувача. Вона працює у фоновому режимі та 

відслідковує зміни у буфері обміну операційної системи. Якщо  вміст 

буферу змінився, наприклад, при натисканні комбінації клавіш ctrl+с, 

програма перевіряє тип внесених до буферу даних і якщо це 

текстові дані, то об'єкт даних відправляється на сервер з 

використанням стеку TCP/IP.  

Також програма прослуховує вказаний у налаштуваннях порт, 

якщо на порт поступають дані, то перевіряється їх коректність та 

проводиться десеріалізація. Отриманий об'єкт текстових даних 

записується в буфер обміну операційної системи.  

Налаштування програми відбувається в інтерактивному 

режимі. Вказується IP адреса сервера і порти для відправки та 

прийому даних.  

 Програма розроблена в середовищі QtCreator 1.3.1, в ній 

використовується бібліотека Qt 4.6. Компіляція та тестування 

проводилися в операційних системах Windows 7 та Ubuntu Linux 9.10 

Ця програма особливо корисна для тих, хто часто працює з 

декількома комп'ютерами, та має потребу в обміні текстовими 

даними між цими комп'ютерами. 
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УДК 004.45(075.8) 

М.С. Осадчук, 

студент  

ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ БАГАТОКРИТЕРІЙНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  

Інноваційна діяльність, як суспільно та економічно вигідні 

технології майбутнього, потребує специфічного підходу до 

прийняття рішень, враховуючи концептуальну невизначеність, 

високий динамізм сучасного світового ринку, фактори часу і ризику. 

Головна особливість під час створення системи оцінювання 

iнновацiйного об‘єкта за умов ринкової конкуренцiї полягає у 

вiдсутностi можливого апрiорного одержання достовiрної, 

перевіреної на практицi iнформацii про його основні властивостi, якi 

визначають технологiчну перспективнiсть та економiчну 

ефективнiсть виробництва, збуту, використання об‘єкта. Наступна 

особливість полягає в наявності латентних властивостей інновацій – 

якісних критеріїв, які не можна безпосередньо виміряти, обчислити 

чи визначити іншими інструментальними засобами. З метою 

врахування особливостей формування значень кількісних та якісних 

критеріїв, що характеризують об‘єкт та методів їх обробки 

запропонована наступна класифікація. До критеріїв першої групи 

будуть віднесені кількісні критерії Bi 
(1).  До критеріїв другої групи 

віднесені  якісні критерії Bj
(2). Джерелами їх визначення є результати 

експертного оцінювання, при якому якісним критерієм надаються 

кількісні оцінки. До критеріїв третьої групи віднесені якісні критерії 

Bdc, ;d що передбачають варіанти майбутнього впливу соціального, 

економічного, технічного стану  зовнішнього середовища в умовах 

ринкової конкуренції на ефективність прийнятого рішення.  

Джерелами їх визначення є результати експертного оцінювання,  

при якому якісним критеріям надаються кількісні оцінки. Для 

вирішення багатокритеріальної задачі в роботі використано 

класичний метод згортання критеріїв, який враховує приведену 

класифікацію та передбачає знаходження функції корисності 
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УДК 69:339.138 

 Т.І. Тітова, 

студентка 

К.І. Київська 

аспірантка 

ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОАСПЕКТНИХ ІСМ 

Для успішного застосування маркетингу в своїй діяльності 

фірма повинна володіти відповідною, достатньою інформацією до і 

після прийняття рішення. Якщо підходити до збору маркетингової 

інформації, як до випадкової події,  яка  необхідна для  одержання  

інформації  з  конкретного маркетинговому питання, можна 

зіткнутися з великою кількістю проблем. Наприклад, коли наслідки 

попередніх досліджень зберігаються в незручному для використання 

вигляді або коли проводиться несистематизований збір інформації, 

виникає затримка в проведенні нового дослідження, маркетингові 

плани та рішення аналізуються неефективно, дії являють собою 

лише реакцію, а не передбачення.  

Саме тому виникає необхідність у створенні комплексної  

інформаційної системи маркетингу (ІСМ), яка буде включати збір, 

накопичення, зберігання та обробку маркетингової інформації з 

видачею користувачу конкретних маркетингових рішень.   

В класичному вигляді прийняття рішень в ІСМ базується на 

результатах аналізу інформації внутрішньої звітності, маркетингових 

досліджень, спостереження за зовнішнім середовищем. На вхід ІСМ 

отримує зовнішню інформацію (про ринки, конкурентів, споживачів, 

тощо) та внутрішню інформацію (про продажі, запаси, витрати 

тощо). Після обробки вхідної інформації з використанням 

алгоритмів, банку моделей та методів, та після формального 

представлення інформації, яка була отримана внаслідок цього, на 

виході ІСМ особі, що приймає рішення надаються пропозиції з 

конкретного маркетингового рішення. В залежності від того, яка 

задача була поставлена на вході, маркетингове рішення на виході 

може бути представлене у будь-якому вигляді (тексти, звіти, 

графіки, діаграми, таблиці тощо).  
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Таким чином метою даної роботи є створення розвинутої 

інформаційної комплексної багатоцільової комунікативної 

інформаційної маркетингової системи (БКІСМ), з наступною її 

адаптацією для конкретних умов конкретного підприємства. 

 

 

УДК 681.326(075) 

М.С. Петрушенко, 

студент 

МЕТОДИ І ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КООПЕРАТИВНОГО ОБМІНУ 

ФАЙЛАМИУ ПІРИНГОВИХ МЕРЕЖАХ 

Традиційною архітектурою у файлообмінних мережах є 

архітектура клієнт-сервер, у якій роль сервера виконує досить 

потужний комп‘ютер. Переваги такої архітектури – це простота 

організації, централізоване збереження необхідних даних, і, як 

наслідок, простіший та швидший доступ до цих даних у разі 

необхідності. Проте, така організація має декілька суттєвих  

недоліків, які особливо проявляються на високонавантажених 

серверах, що працюють у режимі високої доступності. По-перше, це 

дороге обладнання, необхідність виділення окремого місця, а для 

файлообмінних серверів - це ще й необхідність постійно 

збільшувати об'єм накопичувачів.  

Пірінгові мережі відрізняються від клієнт-серверних тим, що у 

них усі комп‘ютери є рівноправними, а також у такій мережі кожен 

комп‘ютер є одночасно і клієнтом, і сервером по відношенню до 

інших машин (у термінології пірингових мереж ці машини 

називаються вузлами, а програмне застосування, що забезпечує 

обмін даними, називається просто клієнтом). Питання полягає у 

тому, яким чином забезпечити взаємодію між багатьма вузлами, а 

також, яким чином вузли взагалі дізнаються про існування один 

іншого.  

Авторами вирішується задача створення клієнтського 

застосування для забезпечення користувачів пірінгової мережі 

сучасним комфортним інтерфейсом для реалізації кооперативного 

обміну файлами. Для підтримки зв‘язків між вузлами авторами 

використовується технологія, яка називається розподілена хеш-

таблиця. Для розповсюдження інформації між вузлами 
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використовується протокол UDP, що зменшує навантаження на 

мережу завдяки відсутності процедури встановлення та підтримання 

з‘єднання. Повідомлення передаються у форматі XML, що полегшує 

їх синтаксичний аналіз та забезпечує можливість розширення 

протоколу у майбутньому. 

 

 
УДК 681.5(07) 

Р.Ю. Собко, 

студент  

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ 

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ  

Системи електронного документообігу формують нове 

покоління систем автоматизації підприємств. Основними об'єктами 

автоматизації в таких системах є документи  та бізнес-процеси, що 

представляють як рух документів, так і їх обробку. Даний підхід до 

автоматизації підприємств є одночасно і конструктивним, і 

універсальним, забезпечуючи автоматизацію документообігу та всіх 

бізнес-процесів підприємства в рамках єдиної концепції та єдиного 

програмного інструментарію. 

Основу багатьох сучасних методологій моделювання бізнес-

процесів склали методологія SADT (Structured Analysis and Design 

Technique - метод структурного аналізу і проектування), сімейство 

стандартів IDEF (Icam DEFinition, де Icam - це Integrated Computer-

Aided Manufacturing) і алгоритмічні мови(різні способи моделювання 

послідовності виконання дій над документами).  

Основні типи методологій моделювання та аналізу бізнес-

процесів:  

1. Найбільш широко використовується методологія опису 

бізнес-процесів - стандарт IDEF0. Моделі у нотації IDEF0 призначені 

для високорівневого опису бізнесу компанії у функціональному 

аспекті. В IDEF0 розглядаються логічні зв'язки між роботами, а не 

послідовність їх виконання в часі (WorkFlow). 

2. Опис потоків робіт (Work Flow Modeling). Стандарт IDEF3 

призначений для опису робочих процесів і близький до 

алгоритмічних методів побудови блок-схем. Необхідність чіткого 

розуміння сутті процесу та процесного підходу. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=WorkFlow&action=edit&redlink=1
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3. Опис потоків даних (Data Flow Modeling). Нотація DFD 

(Data Flow Diagramming), дозволяє відобразити послідовність робіт, 

що виконуються по ходу процесу, і потоки інформації, що 

циркулюють між цими роботами.  

Отже, з наведеного вище найпростішою для розуміння є 

методологія IDEF0 на глобальному рівні та IDEF3 на декомпозиції. 

 
 
УДК 681.31 

О. О. Васильєв, 

 студент 

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІТ НОРМАТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПІДГОТОВЦІ 

БУДІВНИЦТВА 

Інформаційне моделювання на всіх етапах підготовки об‘єктів 

та управління будівництвом підвищує якість всіх проектних, 

технологічних, організаційних, управлінських рішень та сприяє 

прийняттю ефективних економічних рішень. На даний момент існує 

велика кількість програмних продуктів для ведення будівельних 

проектів, але підготовка даних та структури моделей будівельних 

процесів для них займає забагато часу. Продукт, що розробляється, 

орієнтований на створення експериментальної інформаційної 

технології на базі концепції «конфігураторів», що виконує роль 

певної ієрархічної бази даних, в якій є ряд функцій і можливостей з 

підвищення інтеграції різних програмних продуктів і технологічності 

роботи кінцевих користувачів, а також з аналізу даних, специфічних 

для будівельних процесів. 

Моделювання ієрархічної структури будівельних процесів. 

Процес спорудження будівлі можливо розбити на кілька етапів, 

розділених у подальшому на інші складові. У підсумку ми отримуємо 

деревоподібну структуру процесів, для кожного вузла якої, можна 

задавати послідовність, тимчасові обмеження та інші правила. 

Ведення, розвиток кошторисно-виробничої нормативної бази 

будівельних процесів. За умов належної реалізації попереднього 

пункту ця система може зберігати велику кількість даних і постійно 

розширюватися, при цьому повністю підтримуючи попередні версії 

структур даних на різних рівнях деталізації будівельних процесів. 
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При реалізації для безпосереднього зберігання інформації 

використані сучасні технології СУБД. 

Формування організаційно-технологічних моделей зведення 

об’єктів будівництва (ОТМЗО). ОТМЗО - це певний структурований 

будівельний процес, який може бути дезагрегований у відповідності 

з поставленою задачею. 

Будівельні процеси в ОТМЗО можуть бути параметричними, 

при цьому користувач зможе, наприклад, задавати залежність 

споживаних ресурсів від дочірніх процесів, часу та інших факторів. 

Ресурсний аналіз нормативів будівельних процесів і ОТМЗО. 

Ієрархічний підхід дозволить прораховувати споживання ресурсів (а 

ресурсом може бути все що завгодно, що задається користувачем) в 

залежності від часу. (Адже кожен будівельний процес, як і ОТМЗО, 

має певний час життя - lifetime). Для цього може бути 

запропонований певний метод ГІА («генерування – інтегрування – 

агрегування»), який призначений для підвищення якості розрахунків 

потреб ресурсів та вартості будівельних процесів. 

Система може видати як укрупнений графік споживання 

ресурсів для процесів верхнього рівня (наприклад, зведення стін, 

фундаменту, даху тощо), так і максимально докладний графік, аж до 

використання кріпильних елементів при монтажі крівлі. 

Оцінки і порівняння ОТМЗО. Система дозволяє легко 

оперувати кількома ОТМЗО, порівнювати їх, знаходити переваги і 

недоліки за різними критеріями споживання ресурсів. 

Формування, аналіз, оцінювання календарних планів. Після 

оцінювання всіх ресурсних характеристик (людей, машин, 

будматеріалів) та їх споживання у часі, що не прив‘язаний до 

календарного, виконується процес перерахунку певного ОТМЗО під 

реальне будівництво і накладається на реальні календарні дати. 

При цьому можуть бути враховані вихідні дні, індивідуальні 

особливості тих, чи інших ресурсів. Тут є можливість експорту даних 

в існуючі промислові програмні продукти. 

Моніторинг ходу виконання планових завдань зі зведення 

об’єктів. Ідея полягає у візуалізації у 3D-сцену ходу будівництва на 

певний момент часу. Візуалізувати можна ОТМЗО в цілому, або 

конкретний будівельний процес. Візуалізація буде здійснена з 

використанням засобів програмних комплексів (allplan, 3dmax) 
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шляхом використання ієрархій по об‘ємно-планувальним рішенням 

або конструктивним рішенням в проекті allplan/3dmax. 

Структура проекту. Проект створений у Microsoft Visual 

Studio 2008, складається з трьох підпроектів: Core - ядро: основні 

алгоритми, об‘єктна система; Engine - все, що стосується об‘єктних 

моделей для побудови ОТМЗО, власне, вся невізуальна логіка 

програми; PmbVisual – весь візуальний інтерфейс і логіка програми. 
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Підсекція при кафедрі управління проектами 

 

УДК  512.97       

Гоц В.В., 

Шамшур Х.М. 

студенти 

МЕТОД ВИДІЛЕННЯ СИЛЬНО ЗВ’ЯЗНИХ КОМПОНЕНТІВ НА 

ГРАФАХ  

До теперішнього часу розроблено і апробовано ряд  різних 

методик і систем управління. Але питання  ефективного 

моделювання саме будівельних об‘єктів лишається не достатньо 

вивченим. Серед  існуючих методів організації технологічних 

моделей подання проектів будівельної галузі виділено сітьові 

методи моделювання, як основні при побудові організаційно-

технологічної моделі будівельного проекту. Сітьова модель дає 

можливість представити в єдиній моделі весь комплекс варіантів 

ведення робіт, зробити їх інформаційно-логічний опис, досліджувати 

тривалість будівництва об‘єкта і, при необхідності, змінювати 

тривалість робіт без зміни топології моделі. Для орієнтованих 

ациклічних графів існують алгоритми, що дозволяють здійснити 

пошук оптимального варіанту за виділеним критерієм  і розв‘язати 

задачі організації та ефективного управління будівництвом. Але 

можливості сітьових методів не охоплюють всіх проблем планування 

і управління будівельними проектами. Тому їх слід застосовувати в 

комплексі з іншими математичними методами планування і 

управління, які дозволяють розв‘язувати задачі, що не 

розглядаються сітьовими моделями. В даній роботі запропонована 

методика розв‘язання задачі ефективного управління підприємством 

з застосуванням теорії графів, яка передбачає виділення сильно 

зв‘язних компонентів орієнтованого графа, який не є ациклічним в 

загальному випадку.  Для знаходження сильно зв‘язних компонентів 

скористаємось алгоритмом STRONGLY_ CONNECTED_ COMPO-

NENTS(G ):  1. Виклик DFS(
TG ) для обчислення часу закриття f[u] 

вершин графа G ; 2. Побудова транспонованого графа 
TG ; 3. Виклик 
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DFS(
TG ), але в головному циклі процедури DFS вершини переби-

рати в    порядку спадання значень f[u], обчислених у пункті 1;  

4. Дерева пошуку в глибину, отримані в пункті 3 алгоритму – сильно 

зв‘язні компоненти. 

 

 

УДК 658.589 

О.В. Єгорченков, Н.Ю. Тесля, 

студенти 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ м.ДОНЕЦЬКА 

На сьогоднішній день, транспортна мережа міста Донецька 

налічує 109 діючих міських автобусних маршрутів загального 

користування. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснює 452 

перевізника, на балансі яких, знаходиться 612 одиниць транспорту, з 

яких, 604 одиниці – автобуси середньої і більшої місткості, 1008 – 

мікроавтобуси.  

Моніторинг і організацію роботи перевізників здійснює 

Донецьке міське комунальне підприємство «Донміськ-пастранс». 

Підприємству належить 6 автостанцій і 15 диспетчерських пунктів, 

розташованих в усіх районах міста.  

На сьогодні, запущено проект про впровадженню системи GPS 

на міському пасажирському транспорті. Це дає можливість 

здійснювати моніторинг роботи пасажирського транспорту не тільки 

на кінцевих пунктах маршрутів, але й на їх протяжності. Система 

дозволяє контролювати виконання розкладу і приймати швидкі 

рішення у випадках його порушення, про наявність «пробок» та ін. 

Вся інформація буде збиратись і аналізуватись в центральній 

диспетчерській ДМКП «Донміськпастранс».  

Також розпочаті підготовчі роботи до проекту впровадження 

геоінформаційної системи (ГІС) для аналізу маршрутної мережі. 

Виконання цього проекту дозволить  узагальнити інформацію по 

міській інфраструктурі, засобах регулювання  дорожнього руху, 

місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, пасажиропо-

токах, маршрутах руху міського пасажирського трансторту та ін.. В 
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результаті збільшується якість рішень, що приймаються по 

покращенню і розвитку маршрутної мережі міста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Підсекція при кафедрі електротехніки та електроприводу 

 

УДК 621.313 (075.8)  

                                                                            В.А.Єфімов, 

студент 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ ЛІНІЙНОГО 

ГЕНЕРАТОРА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВІБРАЦІЙНИХ КОЛИВАНЬ БУДІВЕЛЬНОГО 

ОБЛАДНАННЯ В ЕЛЕКТРИЧНУ 

Коливальний рух будівельного обладнання може розглядатися 

як джерело енергії, яка після перетворення в електричну може 

використовуватися для живлення без провідних електронних 

пристроїв. Дослідницький інтерес до цього напрямку - збору енергії 

довкілля - значно збільшився останніми роками. Метою даної роботи 

було дослідження основних характеристик лінійного мікро 

генератора на основі постійного магніту для перетворення енергії 

коливального руху в електричну. Конструкція мікро генератора 

включає постійний магніт, що закріплений на пружині поблизу від 

багатовіткової котушки. При вібрації зазор між магнітом і котушкою 

змінюється,  завдяки чому в електричному колі котушки з‘являється 

електрорушійна сила. В роботі розроблено математичну модель для 

аналізу електромеханічних процесів в такому генераторі. Для 

розрахунку залежності потокозчеплення котушки від відстані до 

магніту розраховувалось магнітне поле чисельним методом кінцевих 

елементів за допомогою пакету програм Comsol 3.5.  

Для дослідження електромеханічних процесів в мікро 

генераторі була розроблена його модель в пакеті програм 

Matlab/Simulink та досліджені його резонансні властивості. При 

цьому використовувалося електричне джерело синусоїдальної 

напруги, частота якого повільно зростає у часі. За результатами 

розрахунків встановлено, що  в режимі холостого ходу в генераторі 

має місце резонанс при частоті коливань 25 Гц, при якій величина 

напруги на виході котушки досягає максимуму. Також в роботі було 

досліджено резонансні властивості генератора при підключені до 

котушки  резистивного навантаження. Визначено оптимальне 
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значення навантаження  умов одержання максимальної  електричної 

потужності на ньому. 
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УДК 621.313 (075.8)                

 В.О. Зданевич, 

студент 

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ЧАСТОТНО-

КЕРОВАНОМУ АСИНХРОННОМУ ДВИГУНІ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДОВГОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ 

На теперішній час найбільш поширеними методами керування 

асинхронними двигунами (АД) є  частотний метод, для реалізації 

якого використовується інвертор з ШІМ. Поряд з безперечними 

перевагами таких систем, їм притаманні і деякі небажані 

властивості, і, перш за все, генерація високочастотних складових 

струму та напруги в джерело живлення і в навантаження. В низці 

промислових задач виникає необхідність в окремому розташуванні 

перетворювача частоти і АД, що потребує використання кабельного 

з‘єднання. Це може  погіршувати умови роботи двигуна, оскільки на 

його клемах буде виникати перенапруга за рахунок ефекту "довгої 

лінії".  

Метою роботи було дослідження рівня такої перенапруги на 

вході двигуна. Для цього  автором  була розроблена  Simulink-

модель для дослідження високочастотних електромагнітних 

процесів (на рівні 1 мкс) в системі ―інвертор з ШІМ – кабельна лінія – 

асинхронний двигун‖. 

За результатами комп‘ютерного моделювання встановлено, що 

величина перенапруги на вході двигуна залежить як від довжини 

кабельної лінії, так і від часу наростання імпульсу напруги ШІМ tv, що 

формується вибраними напівпровідниковими елементами. В роботі 

показано, що максимальна величина перенапруги може складати 

Umax/Ud=3,8 і має місце в проміжок часу, коли два імпульси напруги 

ШІМ наближені один до іншого. 

За допомогою одержаних результатів побудовані графічні 

залежності, що дозволяють визначити критичну довжину кабельної 

лінії, для якої Umax/Ud=2, в залежності від часу наростання імпульсу 

напруги tv  та оцінити рівень перенапруги на двигуні для вибраної  

лінії.  

Подальші дослідження  будуть спрямовані на розробку 

раціональної структури фільтра та вибору його параметрів з метою 

зменшення перенапруги на двигуні. 
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УДК 621.313.22             

Т.Ю. Прохорова, 

студентка 

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ КОАКСІАЛЬНО – ЛІНІЙНОГО 

СИНХРОННОГО ПРИВОДА РОБОЧОГО ОРГАНА УСТАНОВКИ 

ДЛЯ БЕЗТРАНШЕЙНОЇ ПРОКЛАДКИ БУДІВЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

Існуючі установки для проходження підземних комунікацій, як 

правило, мають два приводи: перший призначений для руйнування 

ґрунту, другий – призначений для подачі робочого органа 

траншейної установки. 

Мета – поєднати два приводи в один, котрий виконує роботу як 

проходження, так і подачі. Запропонована віброустановка для 

проходження підземних комунікацій (див. рис.1) складається:  

1-вібратор з 

приводом 

робочого органа 

якого, являється 

коаксіально – 

лінійний 

синхронний двигун (КЛСД); 2-статор; 3-якор; 4-пружини; 5-пружинні 

ходулі; 6-платформа; 7-труба; 8-забой.  

При подачі змінного струму через перетворювач частоти на 

обмотки статора 2 вібратора КЛСД, створюється пульсуюче поле, 

яке при взаємодії з магнітними силовими лініями постійних магнітів, 

створюєть коливання якоря-3. 

Вібратор КЛСД з‘єднаний з корпусом віброустановки. 

Коливальні зусилля Fв передаються на трубу-7 через пружини-4, а 

також пружинні ходулі Fy -5, закріплені в нижній частині корпуса 

вібратора під певним кутом α, які зв‘язані з платформою-6, що 

дозволяє проводить рух в цілому даної установки в забої-8. 

Переміщення установки відбувається за рахунок дотичної сили Fк.  

Таким чином здійснюється проходження і подача робочого 

органа робочої установки одночасно. 

На рис. наведена структурна схема установки: УППЕ – 

установка для прокладки підземних елементів, БК – блок керування, 

ПЧ- перетворювач частоти, ПК- пульт керування, Д1,Д2- датчики. 

 
Рис. 1 
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УДК 621.313.33              

А.В.Трухан, 

студент 

РОЗПОДІЛЕННЯ МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ У ПОВІТРЯНОМУ ЗАЗОРІ 

КОАКСІАЛЬНО-ЛІНІЙНОГО СИНХРОННОГО ДВИГУНА (КЛСД) З 

АКСІАЛЬНИМ І РАДІАЛЬНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ПОСТІЙНИХ 

МАГНІТІВ (ПМ) НА ЯКОРІ 

Існуючі віброзанурювачі розроблені на кафедрі електротехніки і 

електроприводу з коаксіально-лінійним синхронним двигуном (КЛСД) 

мають аксіальне розташування постійних магнітів на якорі, 

максимальний діаметр магнітів при цьому складає 112мм. 

Потужність цього КЛСД складає 7,2кВт.Через конструктивні та 

технологічні особливості виробництва магнітів, проблемно створити 

віброзанурювач 

потужністю більш ніж 

10кВт.  

В будівельній 

галузі механізми 

пов‘язані з 

віброущільнюючими 

пристроями, 

наприклад, вібратори 

для занурення паль, 

шпунтів і інших 

будівельних елементів досягають 30-100кВт. 

Оскільки раніше не були достатньо проведені дослідження, 

пов‘язані з отриманням електромеханічних характеристик КЛСД з 

радіальним розміщенням магнітів, були проведені досліди по 

розподіленню магнітної індукції в зазорі статора. Експериментальне 

дослідження (Рис.) показали, що розподілення індукції в зазорі при 

радіальному розміщенню ПМ мають кращі показники, наприклад, 

максимальні значення 0,45 в порівнянні з аксіальним 0,3. При цьому 

маса радіального ПМ склала 0,482кг, а аксіального 0, 502кг. Звідси 

виходить, що радіальне розподілення ПМ конструктивно дасть 

можливість збільшити діаметр концентраторів, а, разом з тим, і 

потужність та покращення електромеханічних характеристик КЛСД. 
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УДК 621.313.22           

В.Г.Костусєв, 

студент 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ УСТА-

НОВКИ ДЛЯ БЕЗТРАНШЕЙНОГО ПРОКЛАДАННЯ ПІДЗЕМНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ З СУМІСНИМ ПРИВОДОМ 

Існуючі установки для проходження підземних комунікацій, як 

правило, мають два приводи: перший – призначений для 

руйнування ґрунту, другий – для подачі робочого органа траншейної 

установки, що веде до збільшення габаритів забою. Пропонується 

установка з сумісним приводом робочого органа і переміщення 

самої установки, фізична модель якої, зображена на рис.1, 2. 

При подачі змінного струму на обмотки статора вібратора – 1, 

створюється пульсуюче поле, яке, при взаємодії з магнітними 

силовими лініями постійних магнітів, створює коливання якоря з 

визначеною силою інерції F. Ця сила інерції, через нахил пружних 

ходуль – 2, розподіляється на переміщення установки по платформі 

– 3 і роботу робочого органа – 4 в забої – 5. 

Експериментальні дослідження фізичної моделі показали 

працездатність такого привода. Установка пройшла 200 мм шар 

ущільненого піску, масою 8 кг и коефіцієнтом ущільнення 0.8, за 25 

сек. 

  
Рис.1      Рис.2 
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УДК 681.5, 621.929.7                

Ю.О. Бєлікова, 

студентка 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ 

БЕТОННОЇ МАСИ РЕЗОНАНСНИМ ВІБРАТОРОМ ПРИ 

ФОРМУВАННІ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ 

При укладці бетонну масу ущільнюють з метою витіснення в ній 

повітря та більш компактного розміщення складових. Ущільнення 

виконують вібруванням, надаючи її частинкам механічні коливань, 

збуджувачами яких, є вібратори. Від якості ущільнення залежить 

міцність та довговічність споруд або виробів. 

Існуючі вібратори мають наступні недоліки: періодичне 

зчеплення ротора з внутрішньою поверхнею статора через прогин 

вала ротора під дією інерційних сил, що спричинює змінну величини 

повітряного зазору між ротором та статором, яка призводить до 

руйнування вібратора.  

З метою покращення енергетичних показників та надійності 

механізму пропонується в якості привода віброплощадка з 

коаксіально-лінійним синхронним двигуном (КЛСД) зворотно-

поступального руху, яку встановлюють на корпусі опалубки в 

тривимірній системі X, Y, Z (див. рис. 1). В результаті чого маємо 

можливість ущільнювати бетонну масу по заданому закону при 

різних частотах: 33, 50, 100 та 130 Гц.  

1- опалубка віброплощадки; 2,3,4- вібратори з КЛСД; 5- 

пружинний елемент; 6- пружинна опорна; ПЧ- перетворювач 

частоти. 

Таке розміщення вібраторів та управління по заданому закону 

дозволить отримати більш якісні вироби з бетонної маси. 

 
Рис.1 



267 

 

УДК 624.155.15, 621.979.3                

А.Е. Грабенко 

студент 

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВІД ВІБРОЗБУДЖУВАЧА З 

КОАСІАЛЬНО-ЛІНІЙНИМ СИНХРОННИМ ДВИГУНОМ ДЛЯ 

ЗАНУРЕННЯ ШПУНТIВ 

В світовій будівничій практиці широко використовується метод 

огородження глибоких котлованів зі стального шпунта. Занурення 

шпунтів виконується за допомогою віброзанурювачів. 

Віброзанурювачі розрізняють трансмісіонного типу, в яких між 

двигуном та де балансними валами існує передача, та 

безтрансмісіонні зі встановленням дебалансів безпосередньо на 

валах електродвигунів. 

Існуючі віброзбуджувачі мають наступні недоліки: Періодичне 

зачеплення ротора за внутрішню поверхню статора через прогин 

вала ротора під дією інерційних сил, що призводить до зміни 

величини повітряного зазору між ротором та статором а також 

міжвитковим замиканням обмотки в пазах статора; недостатня 

механічна міцність окремих деталей електродвигуна та недостатня 

автоматизованість процесу занурення шпунтів. 

Для покращення надійності та енергетичних показників 

віброзанурювача пропонується в якості віброзбуджувача 

використовувати коаксіально-лінійний синхронний двигун зворотно-

поступального руху строго направленої дії, який включає статор з 

обмоткою збудження, закладеної по певному закону та рухомої 

частини якоря з постійними магнітами і концентраторами магнітних 

силових ліній. Робота вібратора зводиться до формування 

пульсуючого поля КЛСД, яке при взаємодії з силовими лініями 

постійних магнітів призводить дію на якір. 

Запропонований привід КЛСД та його схема керування 

робочого органу віброзбуджувача, до якого входить перетворювач 

частоти, дозволяє автоматично вводити в резонанс систему КЛСД-

Шпунт-Ґрунт, що призводить до збільшення амплітуди коливання й 

зменшення опору ґрунту, зменшенню затрат електроенергії а також 

покращенню надійності системи. 
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УДК 621.313.332           

Л.О. Жуков, 

студент  

В.О. Повзик, 

аспірант 

МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОФАЗНИХ АСИНХРОННИХ ВЕНТИЛЬНИХ 

ГЕНЕРАТОРІВ 

Однофазний асинхронний генератор (ОАГ) має на статорі дві 

обмотки, що мають зсув 90º, а на роторі – короткозамкнену обмотку 

у вигляді "білячої клітки". До однієї обмотки статора підключено 

навантаження, а до іншої – вентильну систему збудження. 

Математична модель такого ОАГ складається із моделей трьох 

структурних елементів: електричної машини, вентильної системи 

збудження на основі інвертора напруги, навантаження. 

Моделювання машини проводиться за допомогою 

диференційних рівнянь, одержаних в координатах α,β,0. Для 

спрощення диференційних рівнянь використані наступні 

припущення: обмотки статора ОАГ ідентичні; параметри обмоток 

ротора приведені до статора; активні опори і індуктивні розсіяння 

обмоток статора і ротора постійні; гістерезис сталі статора та ротора 

не враховується. Запропонована модель враховує насичення 

асинхронної машини. 

Робота вентильної системи збудження описується 

запропонованими логічними виразами та відповідними 

диференційними рівняннями. Паралельно ввімкнений транзистор і 

діод цієї системи моделюються як єдиний елемент, що 

представлений як ідеальний ключ. Диференційними рівняннями 

моделюється і однофазне навантаження генератора. 

Таким чином, при такому підході математична модель ОАГ з 

вентильним збудженням складається з рівнянь електричної 

рівноваги контурів власне асинхронного генератора (електричної 

машини), вентильного перетворювача системи збудження, 

навантаження та рівнянь зв‘язку між струмами і напругами цих 

структурних елементів. Математична модель ОАГ з вентильним 

збудженням реалізована у програмному середовищі MATLAB 

Simulink. 
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АНАЛІЗ ПРИЧИН УТВОРЕННЯ ДЕФЕКТІВ У БУРОВИХ ПАЛЯХ 

ПРИ ЇХ ВИГОТОВЛЕННІ 

Останнім часом в сучасному будівництві все частіше 

застосовується пальове фундаментобудування. Однак, процес 

виготовлення паль є прихованим у ґрунті, а тому і проблематичним. 

Адже і досі сучасні технології не можуть повністю гарантувати 

високої якості виготовлення паль. 

Дефекти виникають в основному через недотримання 

технології виготовлення або невідповідність вибору останньої 

ґрунтовим умовам. 

Утворення тріщин  у стовбурі буронабивної палі може бути 

викликано швидким твердінням бетону або розшаруванням бетонної 

суміші при бетонуванні. У палі може утворитися злам нижче рівня 

армування при горизонтальних навантаженнях на голову палі. 

Каверни в стовбурі буронабивної палі  утворюються у 

випадках, коли: бетонування свердловини виконується без 

бетонолитної труби; бетонолитна труба заглиблена в бетонну суміш 

на глибину менше двох її діаметрів або знаходиться вище бетонної 

суміші; при наявності занадто великого заповнювача або 

бетонуванні жорсткою бетонною сумішшю; у результаті витоку 

бетону в каверни й порожнечі біля пальового ґрунту; під час перерв 

у бурінні та бетонуванні свердловин у водонасичених ґрунтах. 

В стовбурі буроін‘єкційних паль можуть утворюватися такі 

дефекти: обрив стовбуру, шийка, розмив ґрунтовими водами, 

тріщини. Причиною виникнення обриву стовбуру може бути 

непогодженість швидкостей витягу шнека і подачі бетонної суміші. 

При цьому у водонасичених ґрунтах може відбуватися обвалювання 

стінок свердловини на рівні коронки шнека. Утворення тріщин у 

стовбурі буроін‘єкційної палі, як і у буронабивній може бути 

викликано швидким твердінням бетону. 

Таким чином, для виключення безаварійних ситуацій потрібний 

обов‘язковий контроль цілісності стовбура паль.
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РОЗРОБКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ 

БУРОВИХ СТОВПІВ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОГО КАРОТАЖУ 

На сьогоднішній день палі стали невід‘ємною частиною 

сучасного будівництва. Саме тому вони потребують постійного 

контролю якості виконання. 

Існує декілька методів проведення контролю якості стовбура 

бурових паль. Проте, найбільш точним та найбільш перспективним є 

метод акустичного каротажу. Метод має високу достовірність 

інформації, однак, враховуючи високу собівартість, його 

застосовують лише в відповідальних великогабаритних конструкціях 

типу опор мостів, фундаментів висотних будівель, де 

використовуються палі великих діаметрів.  

Основним напрямком досліджень є розробка автоматизованої 

системи неруйнівного контролю залізобетонних паль, яка повинна 

проводити альтернативний відбір бракованих некондиційних паль 

без втручання оператора, який лише у особливо складних умовах 

може приймати остаточне рішення. Для цього в ході виконання  

досліджень необхідно вирішити наступне: 

1. Автоматизувати процес аналізу. Для цього потрібно розробити 

гнучку модель хвильових процесів у залізобетонних палях. Дана 

модель повинна бути аналогом контрольних зразків акустичного 

методу. У цьому випадку зареєстрований хвильовий процес в 

конструкції, що обстежується, порівнюється з відповідною моделлю. 

2. Розробити методику і процедуру виділення  корисної 

інформації на фоні конструкційних перешкод при обстеженні 

реальних об‘єктів. 

3. Автоматизувати процес проведення обстеження паль 

(швидкість одночасного руху випромінювача і приймача в трубах 

паль). 

4. Розробити і виготовити систему, провести її метрологічну 

атестацію. 
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 

АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ГОЛОВНОЇ ЛЕБІДКИ 

ГУСЕНИЧНОГО КРАНА МКГ-25 

При виготовленні пальових фундаментів достатньо поширеною 

стала CFA-технологія (буроін‘єкційні палі). Вітчизняні установки, що 

працюють за даною технологією, базуються на гусеничних кранах 

МКГ-25. 

Привод головного підйому кранів МКГ виконано за релейно-

контактною схемою із ступеневим регулюванням швидкості. Дана 

особливість підвищує вірогідність виникнення дефектів у 

виготовлюваних конструкціях, оскільки дуже важко синхронізувати 

подачу бетонної суміші із швидкістю бетонування. У CFA – 

установках з гідравлічними приводами дана швидкість регулюється 

плавно. 

У доповіді представлено розроблену математичну модель 

системи плавного підйому бурового інструменту, що працює із 

штатним електроприводом з фазним ротором базового крана МКГ-

25. Крім того, модельована система дає можливість швидко 

відключити систему і перейти на роботу із штатною релейно-

контактною системою. 

Оскільки не накладалась умова значного підвищення 

економічності, у якості силової частини, модельованої системи 

управління, була вибрана система імпульсного параметричного 

керування. 

Модельована система дозволяє обрати оптимальну швидкість 

бетонування паль, що дозволяє суттєво підвищити їх якість. Крім 

того, при плавному регулюванні швидкості приводу, за рахунок 

зменшення сплесків струмів і моментів, підвищується надійність і 

довговічність електричного обладнання та механічних частин 

бурової установки. 
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ВНУТРІШНЬОТРУБНА ДІАГНОСТИКА ТРУБОПРОВОДІВ 

Діагностика трубопроводів, що знаходяться в експлуатації 

тривалий час, передбачає виявлення корозії. Це – одна з 

найважливіших проблем, вирішення якої, дозволить забезпечити 

безаварійну експлуатацію і збільшити термін служби трубопроводів, 

понизити собівартість доставки енергоносіїв споживачам і сприяти 

економії споживаного палива. 

Внутрішньотрубна діагностика трубопроводів заснована на 

використанні автономних снарядів – дефектоскопів рухомих 

усередині контрольованої труби під тиском перекачуваного 

продукту. Перевагою магнітного інтроскопа є висока чутливість і 

продуктивність (швидкість сканування).  

Цей метод дозволяє виявити на ранніх стадіях розвиток таких 

видів дефектів, що виникають в процесі експлуатації, як: корозія 

металу, ерозійний знос стінок, тріщини в зварних швах і в основному 

металі, порушення захисних властивостей ізоляційних покриттів. 

Відповідно цей метод неруйнівного контролю запобігає - раптовим 

відмовам в роботі промислових трубопроводів, підвищує їх 

надійність, ефективність і безпеку при експлуатації. 

Вживання технічної діагностики дозволяє виявити дефекти 

різного походження, визначати їх характер і розміри, а, отже, 

з'являється можливість класифікувати їх по мірі небезпеки і 

встановлювати черговість ремонту. При цьому значно зменшуються 

загальні об'єми робіт, оскільки ремонт промислових трубопроводів 

проводиться вибірково. За результатами приведеного методу 

діагностики може бути розрахована вірогідність відмови роботи і 

спрогнозувати залишковий ресурс трубопроводів.  
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА» НА 

ОБ’ЄКТАХ БУДІВНИЦТВА ЗАСОБАМИ WEB – КАМЕРИ 

В роботі розглядається можливість застосування web - камер 

для дослідження технічного стану об‘єктів будівництва в залежності 

від ракурсу спостереження дефектів типу ‖тріщина‖. Актуальність 

запропонованої задачі визначається необхідністю проведення 

моніторингу об‘єктів будівництва з метою попередження виникнення 

аварійних ситуацій та продовження терміну їх експлуатації.  

Web - камера має важливу перевагу – вона являється повністю 

автоматичним, автономним приладом, тому зняття та передача 

даних може проводиться неперервно. Це забезпечує значну 

економію робочої сили та значно здешевлює процес моніторингу 

об‘єктів. Проведений аналіз технічних характеристик існуючих web-

камер та розглянуті формати передачі зображень, що дозволяє 

зробити висновок, про ефективність їх застосування у якості 

оптичного приладу моніторингу технічного стану об‘єктів 

будівництва.  

Визначені характерні ознаки дефекту типу ‖тріщина‖ та 

зроблено ряд пробних знімків, на основі яких, досліджені негативні 

явища, що виникають у процесі знімання та впливають на якість 

знімку, а отже, у свою чергу, ускладнюють процес ідентифікації 

дефекту.  

Також проведено дослідження впливу кута знімання дефекту 

на якість його представлення на знімку та можливість ідентифікації. 

Так, визначено, що ракурс зйомки: змінює колір; змінює розміри. 

Визначені параметри представлення дефекту на знімку, за 

яких можливо виконати його розпізнання.  

Обробка знімків виконувалась засобами середовища MatLAB і 

показала можливість застосування web-камери у комплексі з 
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математичними фільтрами для моніторингу стану об‘єктів 

будівництва. 
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Н.А. Лайкіна, 

студент 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ПРОГНО-

ЗУВАННЯ  

В роботі проведене дослідження методів аналізу статистичних 

даних, оскільки дуже важливо вибрати правильний метод аналізу 

для того, щоб отримати вірні результати.  

Існує велика кількість моделей, за допомогою яких 

здійснюється прогноз. Наприклад, лінійна регресійна модель (LRM), 

логістична регресійна модель (Logit), модель авторегресії й ковзного 

середнього (ARIMA) і т.п. Побудова будь-якої моделі пов‘язана з 

оцінкою параметрів цієї моделі. Для регресійної моделі це оцінка 

коефіцієнтів регресійного рівняння, для ARIMA - параметри 

авторегресії «р», порядок різниці «d», параметри ковзного 

середнього «q» і т.п. Оцінювати параметри моделі можна за 

допомогою різних методів. Наприклад, за допомогою методу 

найменших квадратів (OLS), методу зважених найменших квадратів і 

т.п. На етапі практичної розробки моделей і прогнозів часто не 

розрізняють понять «метод» й «модель». Тому для початку 

необхідно чітко розрізняти що є «модель», а що - «метод». Крім того, 

не можна будь-який метод застосувати для оцінки параметрів будь-

якої моделі. Застосування кожного методу обумовлено деякими 

передумовами (напр. - симетричний розподіл залишків, відсутність 

автокорелляції в залишках й ін.). Ці передумови фіксуються 

моделлю. Особливо варто відзначити проблематику прогнозування 

фінансових тимчасових рядів. Характерна риса останніх полягає в їх 

«товстих хвостах». Для перевірки прогнозованих якостей моделі 

використовується процедура крос-перевірки. Модель будується по 

вибірці з обрізаним «хвостом», а потім порівняються «хвіст» і 

прогноз. Крім цього, прийнято тестувати прогноз на стійкість шляхом 

видалення декількох спостережень із вихідної вибірки. Але, навіть 

якщо модель гарантує задовільний прогноз, не слід зневажати 

процедурою моніторингу. Отже, для отримання вірних результатів 



275 

 

дослідження на практиці правильно обрані модель та метод мають 

велике значення. 

УДК 001.94 

Д.Ю. Гусєв, Н.А. Лайкіна, 

студенти  

КОМ’ПЮТЕРНІ ІГРИ. ЗА ТА ПРОТИ 

В даній роботі проведено дослідження впливу компютерних 

ігор на людину, приведені аргументи «за» та «проти», запропоновані 

критерії для вибору оптимальної гри. 

Несприятливі наслідки для фізичного здоров‘я наступні:  

тривале сидіння за монітором може викликати сухість в очах, 

проблеми із зором, головні болі; тривале сидіння є великим 

навантаженням на хребет  часто призводить до болів у спині, 

порушення постави; інтенсивне управління мишкою, джойстиком або 

клавіатурою призводить до надмірної напруги в м‘язах кисті і 

передпліччя і, як наслідок, до «синдрому карпального каналу». 

Безумовно, особливо небезпечними, у плані набуття 

залежності від них, є рольові комп'ютерні ігри, де гравець бере на 

себе роль комп'ютерного персонажа. Відбувається «розпад 

особистості» на «Я віртуальне» та «Я реальне». Рольові комп'ютерні 

ігри можуть змінювати уявлення людини про себе та оточуючий світ, 

сприяючи наростанню тривоги та дезадаптації.  

Поки що ігри розглядаються як щось саме по собі «погане» або 

«хороше». «Погане» – це залежність, ігроманія, коли стан гравця на 

50-100% визначається результатами гри. «Хороше» – це коли 

гравець позбувся агресії, скинув поганий настрій, заспокоївся і 

повеселів. Дослідження мозку показали, що відеоігри розвивають в 

людині навик створення ментальних карт, допомагають навчитися 

формулювати гіпотези, а також розвивають вміння зосереджуватися 

на декількох речах одночасно. «Погані» ігри можуть бути причиною 

фізичних і психічних розладів, виникають проблеми із агресивністю. 

«Хороші» ігри можуть використовуватись як тренажери і засоби 

навчання, їх застосовують при аналізі змін в сенсомоториці, 

просторових функціях, увазі, мисленні, комунікативних навиках. 

Обидва типи ігор впливають на когнітивні, приховані  здібності, 

сфери мотивації інтересів.  Комп‘ютерні ігри стають могутнім 
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інструментом розвитку людської спільноти і не можуть вважатися 

просто корисним «артефактом» комп‘ютерної технології.  
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УДК 004.8 

Д. Б. Журибеда,  

cтудент 

 С.А.Теренчук, 

доцент  

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ В СИСТЕМІ РОЗПІЗНАВАННЯ 

АВТОМОБІЛЬНИХ НОМЕРІВ 

На основі нейромережі розроблено систему розпізнавання 

автомобільних номерів, яка реалізує представлений алгоритм. 

Крок 1 - Виділення передбачуваних областей номерного 

знака. На отриманому з відеокамери кадрі виділяються області, які 

імовірно містять номерну пластину.  

Крок 2 - Визначення типу номерного знака. Кожна із зон, 

виділених на попередньому кроці, аналізується на предмет збігу з 

вибраними шаблонами, що містять описи типів номерних знаків. У 

шаблоні вказані розміри номерної пластини, її структура, кольори 

символів і фону, розміщення розділових смуг, отворів кріплення і т. 

д. На даному етапі визначаються точні значення ширини й висоти 

номерної пластини, кути повороту і нахилу, а також можливий вигин; 

встановлюються позиції символів реєстраційного знака.  

Крок 3 - Розпізнавання символів. При цьому враховується, що 

на кожному знакомісці може стояти тільки символ з фіксованого 

набору: на одних позиціях можуть перебувати лише цифри, на інших 

- певні літери. 

Крок 4 - Формування результуючого номера. Розпізнавання 

відеоданих проводиться на кожному кадрі, однак остаточний 

результат формується тільки після аналізу всіх зображень 

автомобіля. Об'єднання результатів з окремих кадрів дозволяє 

підвищити якість обробки і видати один достовірний розпізнаний 

номер для кожного автомобіля, а також визначити напрямок його 

руху.  

Представлена система функціонує при великих кутах 

візування, а також у складних погодних умовах при наявності 

природних перешкод у вигляді дощу, снігу і туману. Інтеграція 

системи з комплексами відеофіксації порушень правил дорожнього 
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руху забезпечує надійний контроль над транспортними 

магістралями.  

УДК 620.179.680                                                                                    

О.О. Пузько, 

студент 

І.О. Горда,  

аспірант 

СМИСЛОВІ ОДИНИЦІ І СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ МОДУЛЯ 

ЗНАНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТОЧНИМ НАУКАМ 

Модуль знань представляється як з сукупність тем, і до нього 

застосовується  поняття  «зміст». Модуль має такі властивості: 

ретроспекція, проспекція тексту, інтеграція і завершеність, і 

параметри: синтаксичний, семантичний, лінгвістичний. 

Тема – це автосимантичний відрізок тексту, сукупність  лекцій, 

до неї застосовується таке поняття як «сенс».  

Лекція складається з сукупності інформаційних одиниць. 

 Лекція – це відрізки тексту, які: йдуть один за одним, для яких існує 

смислова нитка, яка задає лінійний характер сприйняття 

повідомлення,  до лекції застосовується таке поняття як «значення». 

Інформаційна одиниця складається з сукупності виражених 

медіа засобами смислових одиниць.  

  Членимість тексту - функція загального композиційного плану, 

характер якої, змістовно залежить від - фактуальної інформації, а 

також прагматичної установки.  

До тексту модуля застосовуються наступні процедури: 

класифікація, кластеризація, витягування сутності, тематичне 

індексування, ключові слова, витягування фактів, реферування, що 

дозволяє здійснювати: 

- видалення малозначних смислових одиниць, перевагою методу є 

гарантоване збереження значущої інформації; 

- скорочення смислових одиниць - заміна їх основною лексичною 

одиницею, що виражає основний сенс; 

- гібридного способу, що полягає в уточненні реферату за 

допомогою статистичних методів, з використанням семантичних 

класів, особливостей контексту і синонімічних зв'язків. 
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УДК   681.5                                                                      

                                                                           Є.С. Полуков, 

студент 

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ТОВАРАМИ В МЕРЕЖІ СКЛАДІВ 

В сучасних умовах існування насичених товарних ринків 

виникає необхідність у розробці і використанні програмного 

забезпечення, яке полегшить роботу по обслуговуванню і продажу 

товарів населенню. Створення і організація баз та банків даних 

забезпечує прямий і зворотний обмін інформацією про наявність і 

характеристики товарів. Це  дозволить скоротити час пошуку товарів 

в мережі складів і знизить їх вартість. 

В програмному середовищі Borland Delphi 7 розроблено 

автоматизовану систему управління потоками даних (рис.) про товар 

в мережі складів, яка містить Базу Даних і забезпечить швидку і 

зручну реалізацію продажу. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. Схема потоків даних автоматизованої системи: 1,3 − зв'язок Замовника з 

Моніторингом заявок; 2 − зв‘язок Моніторингу заявок з Базою даних; 4 – 

реєстрація переміщення товарів між складами; 3а −  зв'язок Бази даних зі 

складами; 5 − формування рахунку – фактури; 6 − зв'язок Менеджер - База 

даних, що включає перевірку рахунку – фактури; 7 − зв'язок Менеджер - 

Замовник. 

 Аналіз статистичних даних, що накопичуються в лічильниках 

даних (Л1, Л2) і передається до аналізатора, дає можливість 

прогнозувати попит і планувати поставки товарів. 
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УДК 004.5 

Д. Ю. Кудінов, 

студент 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОМИЛОК СИСТЕМАМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕНЬ В БУДІВНИЦТВІ 

Стрімкий розвиток будівельної галузі в світі вимагає все більш 

швидкого втілення в життя будівельних проектів, що економить не 

тільки час, а і найголовніший ресурс – гроші. В нашій державі, через 

особливості законодавства та бюрократичних процедур, швидкість 

та ефективність прийняття рішень виходить на перше місце серед 

проблем управління проектами. Тому все актуальніше постає 

питання швидкого прийняття ефективних рішень.  

Система підтримки прийняття рішень – це будь-яка система, 

що допомагає особі, яка приймає рішення (ОПР), приймати рішення 

щодо управління, проектування тощо. Це можуть бути як 

математичні чи ймовірнісні моделі і методи, так і інформаційні 

системи та технології. Найзручнішим для користувача є 

інформаційна система, яка в діалоговому режимі допоможе йому 

визначити тип задачі, ввести вхідні дані та знайти найкращий 

розв‘язок. При цьому система контролює всі дії користувача та 

перевіряє вхідні дані на наявність помилок. Помилки ОПР при роботі 

з системами підтримки прийняття рішень (СППР) мають зазвичай 

двоїстий характер: по-перше – це помилки протиріччя (вхідні дані, 

що вводить користувач, є суперечливими), по-друге – помилки 

специфікації (ОПР неправильно визначає тип задачі та використовує 

невірний алгоритм розв‘язку). Ймовірність виникнення цих помилок 

зростає в умовах постійної зміни зовнішніх факторів, що мають 

суттєвий вплив на процеси будівництва і носять випадковий 

характер. 

В роботі розглянуто основні вимоги та принципи розробки 

систем підтримки прийняття рішень в будівництві з точки зору 

користувацького інтерфейсу. Зокрема, для вирішення задачі 

оптимізації, при великій кількості обмежень, доцільно буде 

використати алгоритми перевірки даних на наявність суперечностей 

та на помилки специфікації, які визначають людські помилки. Отже, 
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на даному етапі розроблено концепцію системи,  та ведеться робота 

над реалізацією розглянутих алгоритмів.     

УДК 621.518 

В. В. Ярмола,  

 студент НТУУ «КПІ» 

Л.О.  Левченко, 

доцент НТУУ «КПІ»  

ІНТЕРФЕЙС РОЗПОДІЛУ ПОДІЙ ФАЙЛОВИХ ДЕСКРИПТОРІВ  

EPOLL У ЯДРІ LINUX 

Технологія взаємодії з системними інтерфейсами, що 

забезпечують введення та виведення даних, є ключовим елементом 

будь-якого ядра операційної системи. Ядро Linux приділяє особливу 

увагу роботі з файловими дескрипторами, що підтверджується 

широким використанням систем на базі даного ядра при обробці 

значних обсягів інформації у реальному часі. Epoll – це новий 

системний виклик, що з'явився у Linux версії 2.6, і призначений для 

заміни механізму select (поряд з механізмом poll). Його 

призначенням є забезпечення асинхронної обробки подій, що 

виникають з файловими дескрипторами системи – переважним 

чином, це сокети мережевого зв'язку. На відміну від старих 

системних викликів, що виконують лінійний пошук по списку з 

алгоритмічною складністю О(n) – тобто пропорційною до кількості 

файлових дескрипторів, з якими працює система на даний момент, 

epoll використовує алгоритм зі складністю O(1) та використовує 

структури зворотнього виклику ядра. Таким чином, epoll забезпечуює 

відмінну масштабованість системи навіть при значному зростанні 

списку активних мережевих з'єднань, що є особливо важливим для 

серверних додатків, які обслуговують широкий діапазон клієнтів. Ще 

однією особливістю epoll є можливість працювати режимі edge-

triggered. Для перевірки описаного механізму розподілу подій 

файлових дескрипторів, розроблено мережевий сервер на основі 

програмної бази раніше створеного веб-серверу з підтримкою мови 

сценаріїв Javascript, який було написано з використанням механізму 

select поряд зі стратегією потокової обробки з'єднань. Аналіз роботи 

нової версії веб-серверу підтвердив попередні припущення. 

Зокрема, механізм epoll дозволяє в одному потоці обробляти біля 

100 запитів користувачів за один крок очікування подій у сокетах.  
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УДК 519.178 

С.О. Волосенко,  

студент  

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПРОСТОРОВОЇ ІНДЕКСАЦІЇ В 

АЛГОРИТМАХ ПОШУКУ НАЙКОРОТШОГО ШЛЯХУ 

На здійснення пошуку найкоротшого шляху на великих графах 

(наприклад, на графах вулиць міста) звичайними алгоритмами може 

бути затрачено досить багато часу та ресурсів. Для вирішення цієї 

проблеми доцільно скористатись методами просторової індексації. 

Це дозволить дати всім елементам графу свої просторові індекси. 

Для їх створення використовується  сітка розмірністю M x N,  якою 

умовно  покривається  весь  геопростір  території,  що  моделюється  

в  ГІС. Кожному об‘єкту з точковим типом просторової локалізації 

відповідає  один  елемент  (i, j), координати якого, в моделі даних 

технологій типу SDE, зберігаються разом з атрибутивними  даними  

у  полях  типу BLOB.  

Розглянемо можливість застосування просторової індексації в 

алгоритмі Дейкстри. Маючи базу даних з проіндексованими 

вершинами та початковий і кінцевий пункти, можна мінімізувати граф 

за допомогою SQL запиту до бази даних і залишити лише ті 

вершини, що знаходяться між початковим і кінцевим пунктами (з 

деяким запасом по боках цих вершин). 

Також, на одному з кроків алгоритм виконує оновлення всіх 

міток (вже на мінімізованому графі), хоча потрібно оновлювати лише 

ті мітки, що суміжні з вершиною, що розглядається. Для цього було б 

доцільно оновлювати мітки лише тих вершин, що знаходяться в 

одній комірці з цією вершиною, або в сусідніх комірках. Реалізувати 

це можна вставивши додаткову умову в алгоритм, яка, маючи 

індекси вершин, буде обирати лише ті вершини, що знаходяться 

безпосередньо біля вершини, що розглядається алгоритмом на 

даному етапі. Інші ж вершини, які знаходяться далеко, розглядатися 

не будуть. 

Отже, в результаті запропонованих процедур можна значно 

зменшити витрати часу та ресурсів на пошук найкоротшого шляху на 

графі, з досить великою кількістю вершин. 
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О.Я. Євтушок, 

студент НТУУ «КПІ» 

Л.О. Левченко,  

доцент 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ШУМОВОГО НАВАНТА-

ЖЕННЯ ПОБЛИЗУ АЕРОПОРТІВ 

Авіаційний транспорт відіграє важливу роль у здійсненні 

міжнародного сполучення України.  Але екологічні та гігієнічні 

аспекти авіації хвилюють тих людей, які безпосередньо живуть 

поблизу так званої зони аеропорту, тобто місця, де знаходиться 

літак, де його обслуговують. На все це необхідно мати парк 

автотранспортних засобів, який спричинює значне забруднення 

довкілля. Проте, все ж найголовніший шкідливий аспект діяльності 

авіації - це шум, який люди сприймають найперше. Встановлено, що 

травматичний вплив шуму на людський організм сильніший інших 

складових негативного впливу навколишнього середовища. Це 

зумовлено тим, що слуховий аналізатор, що сприймає шумове 

подразнення, належить до вищих функцій нервової системи. Шум 

призводить до погіршення роботи серця, печінки, до безсилля та 

перенапруги нервових клітин. Такий вплив залежить від реакції 

людини на шум та фізичних характеристик шуму – інтенсивності та 

спектру, а також тривалості впливу. 

Рівень шуму знижується двома шляхами. Перший і дешевший 

– встановлення шумопоглинального комплексу. Другий шлях і 

дорогий – заміна двигуна, якщо встановити шумопоглинальний 

комплекс неможливо. Проте рентабельнішим є виробництво нового 

літака.  

Забезпечення ефективної та екологічно безпечної експлуатації 

аеропортів можливе лише на основі комплексної моделі шумового 

навантаження поблизу аеропорту. 

Розроблено базу даних, яка містить шумові характеристики 

різних типів літаків та створюється програмне забезпечення щодо 

обчислення шумових навантажень в зоні аеропортів. 



285 

 

 
УДК  004.896 

                                                                  О.В. Невмержицький, 

студент 

ВАРІАТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ФЕРМ ПОКРИТТЯ З 

УРАХУВАННЯМ ЇХ КОНСТРУКТИВНИХ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА 

ЕКОНОМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

Вибір оптимального конструктивного рішення ферм покриття на 

стадії варіантного проектування є важливою та актуальною задачею, 

особливо в умовах впливу часових та фінансових факторів, якими 

обмежений проектувальник. Зазвичай вибір вихідного варіанту 

принципового вирішення конструкції спирається на узагальнений 

досвід проектування конкретного проектувальника, а при відсутності 

необхідних аналогів на порівняння варіантів. При цьому 

розглядаються декілька варіантів майбутньої конструкції, що 

порівнюються за певними критеріями, в основному техніко-

економічними показниками, зокрема, такими як теоретична маса 

ферми та її вартість, що в сучасних ринкових умовах повинна 

визначатися  за реальними прейскурантами.  

Автором пропонується створити підсистему автоматизованого 

проектування металевих ферм, яка забезпечить: 

- можливість вибору абрисів ферми, типу решітки і поперечного 

перерізу стержнів ферми з наданням графічного зображення; 

- можливість виконувати розрахунок ферми і зусиль, які 

виникають в стержнях; 

- можливість виконувати підбір стержнів ферми; 

- можливість виконувати  обчислення критеріїв маси і вартості 

ферми  і визначати оптимальну альтернативу ферми із 

запропонованих. 

Для визначення оптимальної альтернативи металевої ферми 

на стадії варіантного проектування застосовується метод 

багатокритеріальної оцінки альтернатив на основі критеріїв маси та 

вартості, які являють собою адитивну лінійну згортку частинних 

критеріїв. 
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УДК  681.3:624 

                                                                  Д.С. Подкопаєв, 

студент 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ 

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ПРОЕКТНО КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УПКТІ  

«АВТОМЕНЕРГОБУДПРОЕКТ» 

У сучасних умовах для підвищення якості керування необхідно 

приділяти достатню увагу вдосконалюванню роботи з документами, 

тому, що управлінське рішення завжди базується на інформації,  

носієм якої, є документ. Тому використання систем електронного 

документообігу для збереження проектно-кошторисної документації 

в УПКТІ «Атоменергобудпроект» є важливою та актуальною 

задачею. Автором було проведено аналіз декількох існуючих систем, 

що порівнювалися за багатьма критеріями, і було встановлено, що 

жодна з них не орієнтована на сферу проектування. 

  Автором пропонується створити підсистему управління 

проектно-конструкторською документацією, яка забезпечить: 

- підготовку, створення й оформлення документів; 

 - прийом-передачу документів; 

 - організацію руху документів усередині організації; 

 - реєстрацію й контроль виконання; 

 - інформаційно-довідкову роботу; 

 - збереження документів в спеціалізованому архіві. 

Запропонована автором система електронного документообігу 

відображає принципову схему руху електронних документів, яка є 

характерною для проектних організацій та може мати значення для 

розвитку теорії документаціоного забезпечення управління в умовах 

нових технологій. Результати дослідження можуть бути використані 

як при розробці аналогічних систем, так і для оптимізації роботи з 

електронними документами на підприємствах подібного типу або як 

наочний посібник для переходу на електронний документообіг. 
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УДК 519.1  

   Н. В. Тістол, О. М. Федченко,  А.Ю. Римарчук,  

студенти 

ОПТИМАЛЬНЕ РОЗПОДІЛЕННЯ ОБМЕЖЕНОГО РЕСУРСУ 

В наш час гостро постала проблема лікування різних хронічних 

захворювань. Своєчасне постачання медичних препаратів є однією з 

найважливіших гарантій надання невідкладної допомоги та 

збереження людського життя. Метою дослідження є визначення 

оптимального розподілення медичних препаратів. Їх розподілення 

здійснюється по областях України в залежності від потреб, тобто від 

кількості захворювань. Зібрана інформація кількості захворювань 

дихальних шляхів по Україні. Для цього, визначена кількість 

медичних препаратів для конкретних областей і місцезнаходження 

заводів-постачальників медпрепаратів. З переліку існуючих заводів-

виробників медичної продукції, враховуючи їх географічне 

розташування, були вибрані заводи-постачальники, які знаходяться 

в Києві, Львові, Одесі, Харкові. Відстані між постачальниками та 

споживачами медпрепаратів представлені в таблиці 1. Знаходження 

шляхів на графі, вершинами якого є обласні центри та заводи-

постачальники і вибір оптимальних (найкоротших) маршрутів 

поставки здійснено за алгоритмом Дейкстри. Результати розрахунків 

для східного регіону показано на рис. 1. 

Таблиця 1  

Рис.1. Найкоротші шляхи доставки 

для східного регіону 
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УДК 519.8 

А.Ю. Римарчук , Н.В. Тістол, О.М. Федченко, 

студенти 

ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ДЕЙКСТРИ 4 ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПАСАЖИРОПОТОКІВ У МІСТАХ  

Проблеми  розвитку транспортної системи та планування 

міста, які особливо гостро відчуваються у великих містах, 

пояснюється тим, що через приріст населення відбувається 

освоєння нових, віддалених від центрів міста територій, а це, в свою 

чергу, стало причиною збільшення кількості пересадок і дальності 

пересувань. У той же час прийняття рішень про зміну маршрутних 

систем та планування забудови міста являє собою складну науково-

практичну задачу. Для вирішення цієї задачі використовується 

алгоритм Дейкстри 4, який базується на циклічній побудові 

маршруту ST, де S - початкова, а T - кінцева зупинки маршруту. 

Цикл складається з двох кроків і виконується доти, доки можливо 

побудувати маршрут (k): 

1. Генерація маршруту ST. Визначення  k
ijk cminQ  , де k

ijc  – 

пропускна спроможність дуги на шляху ST (максимальна кількість 

городян, які можуть бути перевезені між проміжними зупинками). 

2. Віднімання kQ  від всіх значень k
ijc  і додавання kQ  до 

відповідних k
ijc . 

Після цього виконується ущільнення максимального потоку :  



 


інакше,0

CC,CC
f ij

0
ijij

0
ij

ij

 , 

де ijf  – потік дуги ij (потік пасажирів). 

Описаний алгоритм реалізовано в середовищі Turbo Pascal. 

Результатом роботи програми є матриця ( ijf ), яка показує 

максимально завантажені дороги, завантаженість зупинок, та 

дозволяє розрахувати максимальний пасажиропотік маршруту, що 

містить n зупинок: .ffF
n

1i

it

n

1j

sj 


  

Даний алгоритм дозволяє розрахувати потік маршрутного 

пасажирського транспорту і здійснювати планування забудови міста.  
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УДК 620.179 

А.В. Тимощук, 

студентка  

ЗАДАЧА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЕФЕКТІВ ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ ТИПУ 

ТРІЩИНА 

В наш час досить актуальною і не достатньо вивченою є 

задача виявлення дефектів на спорудах будівництва. Отже, існує 

необхідність в розробці методів неруйнівного контролю 

ідентифікації. Вирішення цієї задачі залежить від багатьох факторів, 

таких, як: фактури, типу поверхні, умов експлуатації споруд і т. ін. 

Задача складається з наступних підзадач: 

 попередня обробка вхідної матриці пікселів, що передбачає 

згладжування шумів; 

 локалізація області можливого існування дефектів для їх 

подальшого детального дослідження; 

 ідентифікація дефекту. 

В роботі детально розглянута цегляна кладка. Традиційні 

засоби графічних середовищ дозволяють проводити аналіз за 

рахунок послідовного перебору всіх пікселів матриці зображення, що 

висуває вимоги до пам‘яті та швидкодії комп‘ютерної техніки. 

Виходячи з регулярності структури поверхні цегляної кладки 

розроблено алгоритм, що оптимізує кількість переглядів вхідної 

матриці пікселів. Також в роботі детально розглянуто першу 

підзадачу (попередня обробка), що базується на створенні шаблону 

зображення швів кладки. Такий шаблон може мати широке 

застосування для вирішення наступних задач: 

 виявлення дефекту в разі порушення регулярності структури 

швів; 

 локалізація швів для їх ретельного дослідження; 

 створення еталону для адаптивної фільтрації, яка дозволить 

з‘ясувати наявність дефектів у кладці; 

 згладжування шумів, які утворюються за рахунок фактури, 

типу кладки та умов експлуатації 

 оцінка якості виконання будівельних робіт. 
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УДК 004.5 

Є.І.Шусть,                                                                                            

студент  

СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ БІБЛІОТЕКИ КНУБА 

В даній роботі було досліджено систему масового 

обслуговування з відмовами, в якій використовуються стаціонарні, 

випадкові (стохастичні) потоки вимог з післядією, що описуються 

законом розподілу Ерланга, і проведено аналіз ефективності 

створення бази даних бібліотеки Київського національного 

університету будівництва і архітектури (КНУБА), яка дозволить:  

 читачу – здійснювати пошук необхідної літератури на 

комп‘ютері, підключеному до локальної мережі університету, 

формувати список необхідної літератури;  

 працівникам бібліотеки – реєструвати літературу, надану 

читачу за допомогою сканера штрих-коду, отримувати інформацію 

про відмови і боржників. 

 База даних призначена для зберігання даних про придбані 

бібліотекою видання, довідники, періодичні видання та ін., 

інформацію про місцезнаходження окремих екземплярів кожного 

видання і відомостей про читачів. Розроблена система дозволить 

прискорити процес видачі і повернення книжок шляхом занесення в 

базу даних всієї необхідної інформації за допомогою сканування 

штрих-кодів. По типу база даних є фактографічною (фактичні 

відомості, які представлені у вигляді записів), документальною 

(бібліографічний опис, ключові слова, зміст або анотація) та 

частково мультимедійною (скановане зображення змісту або 

анотації).   

Застосовано трирівневу архітектуру баз даних для 

забезпечення високої надійності, безпеки, а також ізольованості 

рівнів. Для пошуку в базі даних необхідної літератури пропонується 

застосувати локальну пошукову систему,  яка індексує файли на 

жорсткому диску. Це дозволить здійснювати пошук не тільки по 

автору та назві книжки, а й по анотації або змісту, не витрачаючи на 

пошук багато часу. Реалізація такого підходу значно полегшить та 

прискорить процедуру підбору необхідної літератури.     
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Секція 12. Підвищення ефективності інженерно-геодезичних та 

кадастрових робіт у будівництві 

 

Підсекція при кафедрі інженерної геодезії 

 

УДК 528.06:629.783(043.2) 

О.В. Березинець, 

студент 

ШВИДКЕ ВИРІШЕННЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТІ GPS ВИМІРІВ ДЛЯ 

КОРОТКИХ І ДОВГИХ БАЗОВИХ ЛІНІЙ. 

За останні десятиріччя технологія супутникових вимірів 

виросла від звичайної навігації до системи точного визначення 

місцеположення RTK (кінематика в реальному часі). Сьогодні GPS 

широко використовується в багатьох галузях наук і першочергово 

для потреб геодезії і землеустрою. Координати нових пунктів 

обчислюються відносним методом, однак, деякі види робіт, 

вимагають виконання одночасних вимірів в реальному часі, тому для 

вирішення таких та інших задач використовують GPS. 

Метод RTK використовує диференціальні GPS виміри по 

несучій фазі, забезпечуючи сантиметровий рівень точності. 

Найбільш точним методом вимірювання псевдодальностей є фазові 

вимірювання. Коливання несучої фази має постійну частоту, але 

реєструються данні з деяким зсувом. Таким чином вимірювана фаза 

буде складатись з цілого числа фазових циклів і деякої дробової 

частини. Приймач може вимірювати дробові частини фази, а потім 

відстежувати їх зміну, при чому початкова фаза буде не визначеною. 

Для використання поточної фази, для вимірювання 

псевдодальностей, невідоме число циклів (або неоднозначність) 

має бути обчислена одночасно з координатами приймача. Базова 

ідея вирішення неоднозначності - це використання згладження 

псевдолінійності і лінійнійних комбінації фазових вимірів. 

Запропонований алгоритм є альтернативою до існуючих 

методів, що розв‘язують проблему отримання результатів GPS 

вимірів безпосередньо у польових умовах, але у більш спрощеному 

вигляді (для підвищення продуктивності). Два випадки було 

досліджено: іоносферне зміщення-ігнороване (для коротких 
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відстаней); зміщення береться до уваги – для відстаней 10км і 

більше. 

Метод був випробуваний на 6-ти базових лініях, довжиною від 

1 до 31км. У більшості  випадків, єдине рішення неоднозначності 

епохи було досягнуте. 

 
 
УДК 528.235 

Ю.Ю Глушко, К.В. Клеймьонова, 

студенти 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ КООРДИ-

НАТ ГАУССА-КРЮГЕРА ЗА ГЕОДЕЗИЧНИМИ КООРДИНАТАМИ 

ПРИ ЗБІЛЬШЕННІ КІЛЬКОСТІ ЧЛЕНІВ СТЕПЕНЕВОГО РЯДУ 

Постановка проблеми. Точність сучасних земельно-

кадастрових знімань потребує визначення оптимальної 

картографічної проекції. Тому постає задача перевірки можливісті 

використання основних рівнянь конформної проекції Гаусса-

Крюгера, що визначає закон зображення точок еліпсоїда на площині. 

Постановка завдання. Основні рівняння, що визначають закон 

мають вигляд: 

   

 

Для полегшення обчислень були знайдені коефіцієнти цих 

рядів та зведені у загальновживані формули. 

При збільшенні кількості членів степеневого ряду до 

дванадцятого порядку формули ряду набудуть вигляду: 

 

 

 
Отримання похідних виконано з застосуванням програмного 

комплексу Derive та  MS Excel. Отримані результати порівнюємо: 

1) Координати обчислені при утриманні шести членів ряду: 

x1=6003007,460750250;   y1=226010,695908247. 

2) Координати обчислені при утриманні 12-ти членів ряду: 
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x1= 6003007,460748490;   y1= 226010,695885689. 

Висновки: в результаті проведених розрахунків ми бачимо, що 

збільшення кількості членів степеневого ряду дає зміну кінцевого 

результату в 5 та 4 знаку після коми. Це свідчить про те, що 

загальновживані формули Гаусса-Крюгера при різниці довгот 

, не потребують уточнення. Тому для сучасних земельно-

кадастрових знімань потрібно розробити більш точну картографічну 

проекцію. 

 

 

УДК 528.482 

Д.О. Мартишевський, 

студент 

АЛГОРИТМ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ 

РОЗМІЩЕННЯ СІТКИ ОСЕЙ ПАРАЛЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

Постановка задачі: При проектуванні споруд на перетинах 

осей розташовують фундаменти. Під час будівельних робіт можлива 

втрата знаків, що закріплювали осі споруди, або зведення 

фундаментів зі значними похибками. Тому виникає потреба 

оптимізувати розташування проектних осей будівлі з існуючими 

фундаментами. Тобто розташувати проектні осі з мінімальним 

відхиленням від зведених фундаментів. 

Алгоритм рішення: 

1) Знаходимо наближені координати центрів фундаментів: за 

допомогою МНК шукаємо рівняння типу «y=аx+b» для однієї з осей. 

Маючи відстані між осями, та умову їх перпендикулярності, можемо 

знайти рівняння всіх інших осей. Знайдена сітка не буде оптимально 

розташована відносно існуючих фундаментів, але задовольняє 

умовам взаємного розташування осей. Наближені координати 

знаходяться з розв‘язку систем рівнянь осей, що лежать в 

перпендикулярних напрямках у всіх можливих комбінаціях. 

2) Створюємо функціональну залежність між наближеними 

координатами центрів фундаментів: за допомогою МНК шукаємо 

рівняння типу «y=аx+b» для всіх осей по наближеним координатам. 

Тепер, вводячи поправки в наближені координати, можна змінювати 

положення осей, але для збереження взаємного розташування осей 

необхідно накласти певні обмеження. 
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3) Пошук рішення: Поправки шукаються інструментом «Поиск 

решений» MS Excel.  На пошук рішення накладаються такі 

обмеження: добуток коефіцієнтів «а» рівнянь перпендикулярних 

напрямків, знайдених в пункті 2, має дорівнювати -1, це забезпечить 

умову перпендикулярності/паралельності сітки осей; по одній осі 

відстані між точками повинні дорівнювати проектній відстані між 

осями. Наклавши ці обмеження і вказавши умову мінімальності 

вектора похибок, знаходимо такі рівняння, що задовольняють 

умовам взаємного розташування осей і оптимального положення 

сітки відносно існуючих фундаментів. 
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Підсекція при кафедрі землевпорядкування і кадастру 

 

УДК 711.4 

                 П.І.Берова,  

              асистент  

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ФОРМУВАННЯ 

ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ 

На сьогоднішній день не існує нормативних документів, які б 

встановлювали вимоги щодо визначення загальної площі 

прибудинкової території.  

В той же час, земельна ділянка багатоквартирного будинку, 

зокрема, його прибудинкова територія є важливою складовою 

формування об‗єктів нерухомості (земельної ділянки та будівлі, що 

розташована на ній), як для визначення прав власності, так і для 

обліку земельної ділянки у складі Державного земельного кадастру. 

Структура житлового фонду за поверховістю, рівнем 

упорядкованості, а також характером забудови - неоднакова. Це 

пояснюється, перш за все тим, що міста розвивались в різні 

історичні епохи.  

Існуючі методичні підходи визначення меж земельних ділянок 

багатоквартирної забудови  у відповідності до чинних державних 

будівельних норм мають свої переваги та недоліки, а також сферу 

застосування, яка залежить від різних містобудівних умов в яких 

розташовані мікрорайони та окремі житлові будинки. Наприклад: 

розрахунок нормативної площі земельної ділянки, зокрема, 

прибудинкової території житлового будинку проводиться у 

відповідності до ДБН 360-92**-"Планування і забудова міських і 

сільських поселень". В основу розрахунку нормативної площі 

житлового будинку  покладені  дані щодо чисельності проживаючих у 

будинку; загальної площі квартир; загальної площі ділянок, зайнятих 

проїздами, тротуарами та гостьовими автостоянками. Такі складові 

прибудинкової території, як площа забудови, проїзди (тротуари) 

окремо не нормуються, тому в даному розрахунку приймаються 

згідно з фактичним станом (площа забудови - згідно з технічним 

паспортом). 
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УДК 711.4  

І.О. Шевченко, 

 студентка 

ПРОФІЛАКТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ В ПРОСТОРІ 

БАГАТОМІЛЬЙОННОГО МІСТА 

По мірі розвитку міста-мільйонера формуються територіальні 

суперечності. Наприклад, конфлікт, зв'язний з Русанівськими 

садами. Це типовий випадок конфліктної ситуації в просторі Києва. 

Аналогічні проблеми виникають також і з природоохоронними 

територіями (Жуків острів). Випадок Русанівських садів, пов'язаний з 

тим, що раніше дачні території стали частиною міського простору.  

Даний процес є проявом самоорганізації міського простору. У 

розвитку міст є свої закони. 

Нами було зроблено декілька систематичних візитів на 

територію Русанівських садів, створений масив фотографій з 

подальшими спробами розуміння даної ситуації. Багаторічні 

проблеми, пов'язані з Русанівськими садами, призводять до  

неврегульованої ситуації у вирішенні транспортних проблем міста 

(незавершене будівництво Подільсько-воськресенського мостового 

переходу). Зауважимо, конфлікт з Русанівськими садами складно 

вирішити унаслідок неадекватності реальної практики 

землекористування в Україні і його нормативно-правової основи. 

Необхідна реалістична нормативна основа, яка враховує існуючі 

особливості землекористування, поведінкові особливості людей і 

має механізм реалізації законодавчої бази. Потрібно приділити 

належну увагу профілактиці територіальних конфліктів, що 

формуються в міському просторі. Наприклад, екологічна експертиза 

транспортних проектів є нормою для неосвоєних територій. 

Необхідний особливий напрям експертної оцінки будь-яких значущих 

інвестиційних проектів в міському просторі. Якщо це не робити, то в 

просторі мільйонного міста наростатимуть конфлікти. Випадок 

Русанівських садів стане типовим. 
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УДК 711.4 

Т.В. Волинець, К.А. Броннікова, 

студенти  

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У МІСТАХ 

Сучасний стан нормативного регулювання земельних відносин 

на міському рівні не можна назвати задовільним. Норми Земельного 

кодексу України та інших нормативно-правових актів допускають 

певну свободу трактування, яка не завжди відповідає інтересам 

громадян, держави та територіальних громад. 

Із запровадженням різних форм власності на землю зайняття 

вільних територій для подальшого розвитку міста значно 

ускладнюється. При цьому зростає необхідність підвищення 

заінтересованості інвесторів щодо їх участі в економічному та 

соціальному розвитку населеного пункту, а також наявність 

нормативно-правової бази й системи спеціальних рекомендацій для 

управління процесами землекористування .  

Визначального значення у сучасних умовах набувають 

генеральні плани. Ці документи визначають стратегію стосовно 

розвитку міст і основних напрямів їх територіального зростання, 

однак, не ставлять собі за мету завдання щодо управління 

землекористуванням для досягнення як містобудівного, так і суто 

економічного ефекту. Більшість існуючих генпланів розроблені в 

дореформеному періоді і на даному етапі ринкових перетворень 

втрачають реальну силу та можливість їх реалізації, а неврегульоване 

розміщення тих, чи інших об'єктів призводить до невпорядкованості 

міської забудови, ускладнює систему управління землекористуванням, 

яка регулюється Земельним Кодексом України. 

Тому процес управління земельними ресурсами на міському рівні 

має свою специфіку. Передусім він не обмежується лише адміністра-

тивними чинниками, пов 'язаними із виконанням владних повноважень. 

Помітну роль у цьому відіграють об'єктивні природні та соціально-

економічні чинники, зокрема, природний дефіцит земельних ділянок; 

невизначеність точних меж, а отже, і загальної площі міста; 

демографічна ситуація; підвищена економічна та інвестиційно-

будівельна активність тощо. 



299 

 

 
 
УДК 711.4 

К.Ю. Назаренко 

cтудентка  

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ 

Державним підприємством «Центр державного земельного 

кадастру» було проведено ряд заходів для впровадження 

Автоматизованої системи ведення централізованого державного 

земельного кадастру (далі – АС ДЗК). На даний час розроблені 

основні засади створення такої інформаційно-телекомунікаційної 

системи, створені та запроваджені в дослідну експлуатацію технічні 

рішення, які є базовими компонентами при обробці інформації 

земельного кадастру та платформою для подальшого розвитку 

АСДЗК на базі сучасних інформаційних технологій. 

Автоматизована система державного земельного кадастру – 

інформаційна система, що містить відомості про правовий режим 

земель, державну реєстрацію земельних ділянок, кадастрове 

зонування, кадастрові зйомки, бонітування ґрунтів, економічну оцінку 

земель, грошову оцінку земельних ділянок, облік кількості та якості 

земель. Це єдиний на всю територію України програмно-технічний 

комплекс збору, обробки, систематизації, збереження, аналізу та 

захисту відомостей і документів державного земельного кадастру в 

електронному вигляді. 

Основні принципи роботи АС ДЗК: 

а) система єдина на всій території України; 

б) система працює в режимі реального часу - on-line; 

в) інформація про будь-яку зміну в базі даних, а також про 

оператора, який здійснив цю зміну, вноситься до електронного 

журналу і залишається там назавжди; 

г) система дає можливість працювати із замовником у режимі 

єдиного вікна. При цьому більшість перевірок коректності даних про 

земельну ділянку проводиться комп'ютером під час надходження 

інформації до бази і система одразу видає результат; 

д) більшість паперових даних зберігається в системі у вигляді 

електронних копій,що робить прозорим процес обліку бланків і 
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документів та унеможливлює корумповані дії. 

 

Секція 13 Психолого-педагогічні основи професійного 

навчання 

 

УДК   612.921                                                                          

 М.В. Андрєєв  

   студент 

СПАРТАНСЬКА ТА АФІНСЬКА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ                 

Спартанська система виховання: 

- у Спарті виховання мало військово-фізичний характер; 

- виховання було державним і суворо контролювалося з перших днів 

народження дитини; 

- з 7 років хлопчиків віддавали у державні навчально-виховні 

заклади, в яких вони перебували до 18 років; 

- посилені тренування в бігу, стрибках, метанні списа/диска, у 

боротьбі, а на дозвіллі - розваги військовими іграми; 

- приділялося мало уваги розумовому вихованню дітей і молоді; 

- бесіди дорослих з вихованцями про державні закони і порядки, про 

стійкість і мужність предків, моральні якості спартіатів;  

- об'єднання юнаків 18-20 років в групи ефебів, у яких вони 

відбували військову службу. 

Афінська система виховання: 

- виховання мало індивідуальний характер; 

- прагнення до поєднання розумового, морального, естетично-го та 

фізичного розвитку; 

- хлопчики навчалися в школах, а дівчатка здобували домашнє, 

сімейне виховання під наглядом матерів або інших жінок; 

- платні школи, а тому не для всіх доступні. 

- хлопчики 7-14 років навчалися у приватних школах граматис-тів 

(навчали писати, читати та лічити) і кіфаристів(школа музики, співів); 

 - юнаки 17-18 років з найзаможніших родин виховувались у 

гімнасіях, в яких вони вивчали філософію, політику, літературу та 

займалися гімнастикою; 

- юнаки 18—20 років готувалися до військової служби (вивчали 

зброю, морську справу, фортифікацію, військові статути, закони 

держави). 
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УДК 612.921  

Т.В. Іванченко  

студентка 

          ВИЩИЙ СОН. ПРАВДА ЧИ МАРЕННЯ 

Якщо запитати  декількох осіб чи існує таке явище як «віщий 

сон», то вони виявляться в явній скруті, а їх думки розбігатимуться.  

 Більшість  психологів вважають, що віщих, або пророчих, снів 

бути не може, бувають лише випадкові збіги. Але так просто 

зсилатись на випадковість не маємо права, тож звернемося до 

реальних прикладів з історії: 

1. Загибель «Титаніка». Вісімнадцять пасажирів здали квитки, 

внаслідок «дивного» передчуття. З них п‘ятеро бачили трагедію уві 

сні або вона приснилася їх близьким. Дружина одного з 

«відмовників» ще перед трагедією намалювала судно з високо 

піднятою кормою в воді. 

2. Сон видатного фізика і хіміка Мендєлєєва, в якому він 

побачив періодичну систему хімічних елементів. 

3. Сон німецького фізика Фрідріха  Кекуле. Він так довго 

намагався отримати структурну формулу бензолу, поки вона йому 

не приснилася у вигляді змії, кусючої саму себе за хвіст. 

 Віщі сни – явище обраних людей, яких відрізняє одна загальна 

якість, - повна віддача своїй справі. Коли все життя цілком 

присвячене одній справі, їх мозок виробляє певні навики дії в тій або 

іншій області, в роботі думки з'являється якась нав'язливість в 

хорошому сенсі цього слова. 

Як приклад, випадок із знаменитою таблицею хімічних 

елементів Менделєєва! Учений довго працював над класифікацією 

елементів, але ніяк не міг остаточно прийти до створення  системи, 

хоча бачив взаємозв'язок між ними. І ось одного дня після довгих 

роздумів він залишився спати в своєму кабінеті. Прокинувшись, був 

охоплений захватом від побаченого уві сні, і відразу ж почав 

змальовувати своє сновидіння на папір. Таблиця була побудована. 

Випадок з хіміком показав, що за наявності постійних залишків 

дня, які не розбавлялися життєвими проблемами, логічно 

побудована відеокартинка із залишком дня, який передавався день 

за днем, де були присутні хімічні елементи і дані про них, вимога 
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якось визначити їх в схему, - все це одного прекрасного дня дало 

свій результат. Напевно в безсонному стані перешкодою була 

втома, абстрагованість чимось стороннім. У розслабленому ж стані, 

коли не було перешкод, рішення з‘являлось уві сні. 

Але бувають і винятки, яких пояснити «психоаналізом» не 

можна(у випадку з Титаніком), коли віщий сон зовсім не пов‘язаний з 

діяльністю та почуттями людини. Ці сни важко пояснити з точки зору 

науки, і не можна відводити  до збігів. 

Враховуючи віщі сни творчих людей,можна сказати, що віщий 

сон - це психоаналіз, складений при сновидінні довго триваючих 

взаємозв‘язаних, повторюваних речей, явищ або навіть незв'язних 

речей, явищ, але з врахуванням інертності мислення людини по 

якійсь одній логічній послідовності.  

 

 

УДК 612.921                                                                      

Г.В. Капустян,  

студентка 

ПСИХОЛОГІЯ ІМЕНІ. 

Немає такого слова, яке ми протягом всього свого життя чули 

частіше, ніж своє ім'я. Прохання і бажання, заклики, ласки - скрізь 

звучить ім'я. Під впливом звуків, з яких складається наше ім'я, 

формується темперамент кожного з нас. У звуках імені є щось 

таємниче, якісь вібрації, які не сприймаються людським вухом, так 

само як не сприймаються ультразвукові коливання. Вібрації ці 

можуть приводити в дію якісь частинки в нас самих, викликаючи різні 

реакції, впливаючи на різні ділянки мозку - залежно від звучання 

імені. Тому вплив імені на людину, на нашу особистість, - величезне 

і певною мірою імена впливають на долі людей. 

Ім‘я – емоційний подразник соціуму. Одні імена звучать м‘яко і 

викликають у навколишніх приємні відчуття, а інші, навпаки, 

неприємні. Одні імена звучать твердо, жорстко: Ігор, Дмитро,Жанна, 

Катерина. В дітей з такими іменами формується наполегливий, 

упертий характер. Вони самостійні й рішучі. Власники м'яких імен: 

Ірина, Наталя, Сергій, Олексій, т.д. - мають спокійний, покладливий 

характер.Є нейтральні імена: Артем, Андрій, Олександр, Ганна, 
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Анастасія і т.д. Як правило, такі люди врівноважені, у міру 

наполегливі. 

Чи існує мода на імена? Безумовно, існує. Особливо це 

стосується чоловічих імен, мода на які змінюється з року в рік. За 

статистикою хлопчиків народжується більше, отже, попит на чоловічі 

імена невпинно зростає. В даний час вибір імені став менш 

залежити від соціально-нормованих способів його визначення. В 

основі вибору зразка поведінки лежить особисте ставлення до носія 

того чи іншого імені. І незважаючи на те, що християнські традиції 

присвоєння імені стали забуватися, залишилася сама ідея: 

орієнтуватися в ситуації вибору імені на «житія» конкретних людей. 

Сучасна людина може і не фіксувати свою увагу на імені, як на 

специфічної соціальної пам'яті, соціальної установки. Однак 

очевидно, що він чекає, нехай і не завжди усвідомлено, появи у 

іншого тих рис, які були притаманні носіям того чи іншого імені. Він 

заохочує відповідно до зразка одні дії і вчинки і забороняє інші, 

формуючи тим самим особистість. 

 

 

УДК 612.921  

І.О. Кожухівська  

студентка 

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ САМОТНОСТІ 

Самітність є одним з найбільш негативних соціальних статусів, 

адже повноцінне життя людини неможливе у самотності – у кожної 

людини є природна потреба у інших людях, у спілкуванні, у сумісній 

праці на благо собі й іншим, потреба опікуватись іншими й відчувати 

опіку когось, відчувати любов до інших й бути любими іншим тощо. 

Коли самотність зачіпає нас, ми починаємо відчувати себе 

одинокими і через це сумуємо. Кожен з нас може відчути себе 

самотнім, але ми знаємо, що можемо отримати компанію від наших 

батьків чи друзів, і скоро будемо відчувати себе краще. Ми можемо 

змінити наш настрій. Але тоді, коли ми відчуваємо, що потрапили у 

пастку нашої самотності, і з цим приходить відчуття безнадійності та 

відчаю – це стає реальною проблемою.  

Дуже прикро, що у наш час незважаючи на науково – технічний 

прогрес, який уможливив спілкування безвідносно до віддаленості 
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співрозмовників, швидке пересування на великі відстані, тощо, 

потреба у дружньому спілкуванні не щезла, навпроти, світ 

наповнений безліччю самітних, покинутих, нікому не потрібних 

людей й, нажаль, самітність у зв‘язку з приростом населення 

перетворюється у тенденцію, яка наразі охоплює вже увесь світ. 

Вражає перелік типових емоційних станів, які час від часу 

охоплюють хронічну, самотню людину - це відчай, нудьга, 

нетерпіння, відчуття власної непривабливості, безпорадність, 

панічний страх, пригніченість, внутрішня спустошеність, відчуття 

власної недорозвиненості, втрата надії, ізоляція, скованість, 

дратівливість, незахищеність, меланхолія, відчуженість.  

Самотні люди схильні недолюблювати інших, особливо веселих і 

щасливих. Це їх захисна реакція, яка в свою чергу, заважає їм самим 

влаштовувати добрі відносини з людьми. Саме самотність примушує 

деяких зловживати спритними напоями або наркотиками, навіть в 

тому випадку коли вони самі не визнають себе одинокими. 

 

 

УДК 612.921         

 Ю.В. Куріпко, 

студентка  

МИСТЕЦТВО УПРАВЛЯТИ ЛЮДЬМИ. ЛІДЕРСТВО, КЕРІВНИЦТВО 

Стиль управління колективом-це інтегральна характеристика 

індивідуальних особливостей і здатності особи керувати, а також 

найчастіше вживаних нею способів і засобів управлінської 

діяльності, які системно характеризують її здібності і особливості 

вирішення управлінських завдань. 

Мистецтво управлінської діяльності втілюється в імпровізації, 

базованій на лідерських і професійних уміннях і навичках. У 

широкому розумінні поняття «мистецтво» є однією з форм суспільної 

свідомості, складової духовної культури людства, специфічним 

видом практичного і духовного освоєння світу. 

У сучасному розумінні управлінське мистецтво-це 

систематизовані теоретичні узагальнення про кращі зразки 

(еталони), прийоми, методи та засоби успішної керівної діяльності, 

розвинуте вміння, з одного боку, ефективно використовувати 
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теоретичні знання, а з іншого-діяти в тих ситуаціях, для яких наука 

управління ще не виробила необхідних рекомендацій. 

Мистецтво управління також проявляється у стилі роботи 

людини, спілкуванні його з іншими. Крім того, мистецтво управління 

проявляється також у методах і прийомах розробки управлінських 

рішень, аналізу проблем вибору і обґрунтування кращого варіанту 

рішення серед можливих альтернатив. Діяльні сні характеристики 

управлінської майстерності можуть виявлятися, формуватися, 

відточуватися поступово, упродовж життя. Основною управлінського 

мистецтва є конкретний приклад, ситуація, зразок, у яких додається 

метод її вирішення. Справжня мистецька майстерність керівника 

пов‘язана з його лідерськими якостями, творчою імпровізацією, 

умінням приймати раціональні рішення в умовах ризику і мінімуму 

інформації, з урахуванням прямих і опосередкованих, 

взаємопов‘язаних і взаємообумовлених факторів. Ефективність 

керівництва має ситуаційний характер. Тобто, в різних виробничих 

ситуаціях вимагаються різні здібності і якості, а, отже, керівник 

повинен володіти творчою адаптивністю. 

 

 

УДК 612.921  

І.П. Міняйло, 

студент  

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПОДРУЖНЬОМУ  

ЖИТТІ 

Як тільки в сімейних стосунках з'являються перші тріщини, 

відразу ж готова відповідь: не зійшлись характерами. У людських 

взаєминах, особливо у стосунках закоханих, багато емоцій, почуттів. 

Психологи кажуть, що будь-який конфлікт - це, по суті, дефект 

спілкування. Конфлікти в шлюбі зостаються, коли ми вимагаємо від 

свого друга стільки, як від себе. 

З усіх хитрощів, що їх колись винайшли дияволи пекла, аби 

погубити кохання, найбільш смертоносними е прискіпування.Якщо 

ви хочете зберегти своє сімейне щастя, не прискіпуйтеся до 

дрібниць, не докоряйте одне одному, не критикуйте і не намагайтеся 

переробити вашого партнера. 
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Які ж помилки роблять чоловіки? Насамперед, вони впевнені, 

що знають про жінок усе або майже все. Однак поведінка, вчинки і, 

неадекватна реакція жінок часто заганяють їх у глухий кут. 

Жінці завжди складніше зламати стереотип і змінити статус. 

Інколи можна почути: "Ніхто нікому нічим не зобов'язаний". Це 

недобра фраза. Від неї віє цинізмом і душевною пустою. 

Інколи жінки скаржаться на лінощі своїх чоловіків. Жодному 

почуттю так легко не віддаємося, до того ж природно, вільно і 

невимушене, як лінощам. Достатньо тільки подумати про них, як 

лінощі непомітно підкрадаються, обволікуючи солодкою знемогою, 

насолодою і млістю.Статистика свідчить, що чоловіки і жінки 

лінуються приблизно однаково. 

А ревнощі? Нерідко можна почути: "Ти моя (мій) і тільки моя 

(мій)". В кращу пору стосунків між чоловіком і дружиною ревнощі - це 

справді ознака любові. Слова: "Де ти була?" означають, що ревнощі 

набирають власницького характеру. І нарешті: "Я тебе вб'ю!" 

Ревнивець "виходить з берегів" - ним, єдиним і неповторним, 

знехтували. 

 

 

 

УДК 612.821                                                                      

А.Я. Олексіва,  

студентка 

РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА У ВИХОВАННІ УЧНІВ 

Процес навчання нерозривно пов‘язаний з процесом 

виховання. Надаючи учням певну суму знань, педагог розвиває їхню  

самостійність, формує критичне мислення, уміння виробляти власну 

точку зору. Ефективність та сила впливу на емоції і свідомість учнів 

у великій мірі залежить від особистості самого педагога. 

Важливими властивостями особистості вчителя є 

гуманістичний напрямок його діяльності, професійні знання, 

педагогічні здібності. 

Дуже велика роль особистості вчителя у психологічному 

пізнанні учнів. Результати ряду досліджень засвідчують, що різні 

вчителі по-різному характеризують одну і ту ж дитину. Ця обставина 
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переконливо доводить, що роль особистості вчителя у 

психологічному пізнанні учнів дуже велика. 

Зміст уявлень і понять про дітей певною мірою залежить від 

статі, стажу, спеціальності вчителя. 

Вчителі-жінки об‘єктивніші в оцінці своїх учнів, ніж учителі-

чоловіки. Інтелектуальні, вольові якості учнів, риси характеру,  які 

виражають їхнє ставлення до оточуючих людей і до самих себе, 

правильніше оцінюють вчителі-жінки. Чоловіки ж краще оцінюють ті 

якості своїх учнів, що пов‘язані з їхнім ставленням до праці. 

Є певні розбіжності розуміння вчителями дітей у залежності від 

їх спеціальності. Учителі гуманітарного циклу повніше 

характеризують учнів, ніж учителі політехнічного циклу.  

Визначальну роль у процесі пізнання дітей відіграє стаж 

учителя. Учитель із великим стажем характеризує учнів загальніше – 

він частіше застосовує глобальні оцінки особистості учня. Однак, 

характер цього узагальнення залежить від рівня педагогічної 

майстерності вчителя. 

Діяльність педагога – це духовний, інтелектуальний та 

культурний потенціал, що дозволяє розвивати учня як особистість. 

 

 

УДК 612.921                                                                   

Н.В. Падун, 

студентка 

ЛИХОСЛІВ’Я  У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПРИЧИНИ, 

ПРОФІЛАКТИКА, КОРЕКЦІЯ 

Говорячи часто й багато про різні мовні питання, що їх час від 

часу виносять на поверхню суспільства різні політичні спекулянти, 

випускаємо з поля зору головне — культуру нашого мовного 

спілкування в побуті, на вулиці, в сім‘ї, на роботі, а також культуру 

слова в літературі, мистецтві, кіно та засобах масової інформації. 

Однією з причин поширення ненормативної лексики серед 

молоді є виховання в неблагонадійній родині. Таким чином, 

несприятливе середовище, де відсутня система життєвих цінностей, 

оточує дитину і стає зрозумілим, що вона вбирає в себе усі його 

недоліки. Гостро стоїть питання стосунків між вчителем і учнем. 
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Сучасні науковці безперечно погоджуються з твердженням про 

те, що інформація змінює свідомість людини. Рівень науки наших 

днів дає змогу встановити, що слова впливають не тільки на 

свідомість людини, але й на її генетичний код, який передається 

нащадкам.  

Ліки проти шкідливого впливу лихослів'я на наше здоров'я 

вимагають лише одного - безжально викорчовувати з нашого 

повсякденного мовлення слівце, яке "генетично" не властиве 

українській мові, i, таким чином, очистити інформаційні поля для 

сприйняття живильного рідного слова. Спілкування рідною мовою, 

спів українських пісень - найкращі методи звукотерапiї, бо таким 

чином генеруються вібрації, цілющі для організму людини, усіх її 

органів та систем. 

Та що б там не говорили, чим би не пояснювали, що б не 

рекомендували, але сумно, безпросвітно все це. Особлива тривога 

за долю дітей. Стрижнем проблеми є втрата споконвічних традицій 

українців, розмивання під впливом зовнішніх сил індивідуальних рис 

їхньої ментальності. Але і без надії - сподіваємось...  

 

 

УДК 612.921                                                                    

І.П.  Семеняка,  

студент 

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ НЕРОЗДІЛЕНОМУ КОХАННІ 

Усвідомлення закоханим того, що почуття нерозділеного 

кохання унікальне, і не свідчить про певну дефектність, 

неспроможність їх особистості чи переживань, надає першу 

можливість полегшити біль почуття. 

Надзвичайну важливість має вміння надати емоційну підтримку 

закоханому, дати відчути емпатію та прийняття, оскільки його 

знижена самооцінка, розхитана впевненість у собі, іноді 

субдепресивні переживання поглиблюють ті переживання, що 

викликаються фрустрацією потреби взаємного кохання. 

У виконанні цього завдання хорошу допомогу дає, крім 

специфічних психотерапевтичних технік, застосування елементів 

арт-терапії – зокрема, виконання малюнків на тему: «Я і він (вона): 

моя любов», «Історія мого кохання», «Мої почуття» тощо. 
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Позитивні результати відмічаються у випадку, коли закохані 

згоджуються хоча б на період консультативних зустрічей вести 

щоденник. Щоденник являється таким «місцем», де людина може 

завжди виразити та усвідомити свої почуття, прийти до певного 

рішення. 

Отже, ведення щоденника допомагає осмислити пережитий 

досвід, прийти до певного рішення. Щоб щоденник був максимально 

корисним, записи повинні бути гранично широкими. Важлива 

нерегулярність записів  – важлива детальність записів, коли зміст 

визначається власними відчуттями і потребами. Крім того, 

перечитування щоденника не менш корисне, ніж його ведення.  

Допомога у сприйняті власних переживань, пов‘язаних з 

нерозділеним коханням, прийнятті цього кохання як факту життя і 

джерела цінного особистісного досвіду – наступне завдання 

психологічної допомоги закоханому у випадку нерозділеного 

кохання.  

 

 

УДК 612.921                                                                

Н.П. Скиба, 

студентка  

ДИТИНА-ЛІВША. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З НЕЮ 

Для вчених досі залишається загадкою, чому ж людина діє 

тією чи іншою рукою. У багатьох випадках можна говорити про 

спадкову ліворукість, не виключена й травма дитини під час 

народження, але ліворукість — це не хвороба і не відхилення. 

В правшів права і ліва півкулі мозку мають власні функції і 

знаходяться в постійній взаємодії. Інформація ззовні поступає 

спочатку в праву півкулю, де пізнається («отримує образ»), а потім 

вже в ліву, де конкретизується і називається. Права півкуля (в 

правшів) переважно відповідає за образне мислення,а ліва півкуля 

– за логічне мислення. Права мозкова півкуля зв'язана в основному 

з чутливою сферою, а ліва зв'язана з руховою і мовною сферою. 

Права півкуля відповідає за роботу лівої половини тіла, а ліва – за 

роботу правої половини тіла. У більшості людей домінує «логічна», 

ліва півкуля. У лівші обидві півкулі, як правило, більш автономні по 

своїй роботі, міжпівкульові взаємодії формуються набагато пізніше, 
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ніж у правші. У повсякденному житті це виявляється так: дитя часто 

не чує зверненого до нього питання, часто не може пояснити смисл 

слова.Але  зазвичай до 5 років стає повністю зрозуміло, яка рука в 

дитини буде основною. А оскільки правшами і лівшами не стають, а 

народжуються, то і перевчатися не варто. Адже причина не в руці, а 

в роботі мозку, який не стане працювати іншим чином. Саме тому 

перевченим лівшам буває ще складніше писати та вчитися взагалі. 

Рекомендації щодо роботи з ліворукими дітьми: початок будь-

якого заняття потрібно будувати, спираючись на попереднє: 

згадати, що робили;необхідно створити психологічно комфортну і 

незвичайну, творчу атмосферу;надати  учням можливості поринути 

в  атмосферу  того, що відбувається, і самостійно сформувати 

певний образ;мова під час спілкування  з такою дитиною має бути 

образною, емоційною; бажано підкріплювати слова наочними 

образами;необхідно пам‘ятати , що лівші спираються на свою 

суб‘єктивну думку ,тому думка оточуючих для них не дуже важлива. 

 

 

УДК 378.635.5 

Ю.М. Ткачук,  

студентка 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО  ІНЖЕНЕРА-

ПЕДАГОГА. 

Інженер-педагог – це поліфункціональний фахівець, який 

повинен одночасно здійснювати теоретичне і виробниче навчання, 

бути готовим до викладання додаткових споріднених технічних 

дисциплін. 

Терміном ―підготовка‖ слід розуміти процес формування, 

удосконалення знань, умінь, навичок, якостей особистості, 

необхідних для виконання  діяльності, здійснюваної в ході навчання, 

самоосвіти або професійної освіти.  

Підготовка майбутніх інженерів-педагогів передбачає 

засвоєння професійних знань, професійну компетентність, 

сформованість професійно значущих якостей, які необхідні для 

участі в професійній діяльності. Поняття «Професійна культура» є 

ширшим i включає в себе весь потенціал особистості. Визначаючи 

не лише пізнавальні інтереси студента, професійна культура 
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обумовлює його світоглядні установки, ціннісні орієнтації, загальне 

життєве кредо. Таким чином, це поняття можна розглядати як 

інтегровану якість особистості. 

Специфiка пiдготовки майбутнiх iнженерiв-педагогiв 

обумовлена цiлями й особливостями їхньої майбутньої професiйної 

дiяльностi, в ходi якої вони виконуватимуть наступнi виробничi 

функцiї – органiзацiя процесу професiйного навчання учнiв освiтнiх 

закладiв; розробка технологiй та методик професiйного навчання; 

створення дидактичного забезпечення навчального процесу; 

проведення рiзних видiв та типiв контрольно-дiагностичних заходiв 

в ходi теоретичного та виробничого навчання учнiв та iн. Ефективне 

виконання майбутнiми iнженерами-педагогами своїх виробничих 

функцiй можливе за умови сформованостi у них навичок 

самостiйної творчої дiяльностi. 

 

 

УДК 612.921  

 І.М. Хорунжа,  

студент 

ВПЛИВ СМІХУ НА ОСОБИСТІСТЬ 

Сміх – емоційний стан людини, пов'язаний з переживанням 

неоднозначної, смішної ситуації і супроводжується рядом 

фізіологічних реакцій організму. Про те, що сміх дає нам величезну 

кількість позитивних емоцій – ні для кого не секрет. А позитивні 

емоції – потужний стимул людському організму боротися з будь-

якою недугою самостійно. 

Сміх у людей - не вроджена якість, дитина починає сміятися не 

раніше, аніж через сорок днів після свого народження, і тільки тоді 

стає повноцінною людиною. Уперше 5 – 8 тижнів дитину вчать сміху 

очі матері. Приблизно із двох місяців малята починають посміхатися 

й сміятися, більш усвідомлено й самостійно. Підраховано, що в 6 

років у них наступає пік веселості - дитина посміхається й сміється 

приблизно від 300 до 400 раз у день! А доросла людина 

посміхається всього лише від 3 до 15 раз у день. Хоча лікарі 

стверджують, що для підтримання нормального самопочуття 

людина повинна усміхнутися не менше 17 разів на день. Сміх – 

нормалізує тиск, сміх знімає біль, а  п'ять хвилин здоровішого сміху 
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заміняють 40 хв. розслабленого відпочинку. Коли людина сміється, 

працюють приблизно 80 м‘язів тіла. Рухаються плечі, напружується 

прес, вібрує діафрагма, отже поліпшуються дихання і серцебиття, 

підвищується рівень кисню в крові, покращується травлення і 

підвищується імунітет. Під час сміху в організмі людини 

налагоджується вироботка антистресових гормонів і ендорфіна - 

гормону щастя та радості . 

Повітря, що різко видихається від сміху, може досягати 

швидкості 120 км/год. Ці видихи супроводжуються звуками, що 

повторюються в середньому кожні 210 мілісекунд.  

Побоюючись зморшок на лиці, деякі жінки намагаються 

стримувати сміх. А сміх від душі тонізує м'язи обличчя, та й приплив 

крові неабияк харчує шкіру, що необхідно для збереження її тонусу. 

У ході досліджень доведено, що людей, які часто сміються, легко 

вирішують всі проблеми, вирізняються щедрістю й готовністю прийти 

на допомогу, а також рідкісною здатністю любити.  

Отже, вираз "сміх продовжує життя" – працює!!! 
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Секція 14. Розвиток системи підготовки фахівців для 

будівництва 

 

Підсекція при кафедрі українознавства 

 

УДК 168522        

                                                                           І.В. Дерябіна,  

 студентка 

ВПЛИВ МЕНТАЛЬНОСТІ НА АРХІТЕКТУРУ 

Менталітет відбиває специфічні особливості відповідного типу 

культури, особливий образ думок, які формуються в тих, хто до 

даної культури належить.  

Менталітет – це історично і психологічно зумовлений феномен. 

Соціальні перетворення та еволюція можуть зумовлювати зміни 

менталітету, але це дуже повільний у часі процес.  

Ментальність людей можна розглядати на різних рівнях:  

- на рівні соціокультурних світів чи типів культури, 

- на рівні національних культур, 

- на рівні субкультур, носіями яких є різні соціальні групи.  

У менталітеті суспільне та індивідуальне зливаються і стають 

нерозрізненими. Він являє собою і суспільне явище, яке виступає як 

незалежна від окремих людей соціокультурна реальність, і явище 

особистісне, яке характеризує психіку окремої людини. Менталітет 

народу є одночасно і ментальність його окремих представників.  

Менталітет укорінюється у підсвідомих глибинах людської 

психіки, і його носії можуть усвідомити його зміст лише ціною 

рефлексивних спеціальних роздумів. Ментальні установки зазвичай 

здаються людині чимось само собою зрозумілим.  

Ментальність особистості важко піддається перебудові.  

Архітектура є плодом людської праці,тим, з чим людина 

безпосередньо стикається кожного дня. Саме тому вона містить у 

собі інформацію, закладеною творцем, має вплив на наш світогляд, 

думки і, зрештою, поведінку. На прикладі розглянутих культур чітко 

проявляється залежність між ментальністю нації та втіленням її в 

архітектурі. При цьому цей вплив двосторонній-як людина творить 
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архітектуру, так і архітектура коригує поведінку людини. Архітектура 

створює відповідний настрій-тло, на якому будуть розгортатися 

життєві події. Здавна царі і фараони намагалися утвердити свою 

владу могутніми будовами-вони створювали підгруния для свого 

авторитету. Архітектура тісно зв`язана з ментальністю та 

психологією. 

 

 

УДК 168522                                                            

О.В. Дойков,  

студент 

СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ  

Проблема творчості хвилювала людство з античних часів. Тим 

не менш, питання про те, в чому полягає цей процес і як він протікає, 

до сих пір залишається дискусійним. Теза про те, що процес 

творчості неможливо дослідити методами точних та природничих 

наук, до недавнього часу вважався загальноприйнятим, але сьогодні 

у зв'язку з появою у кінці ХХ ст. нового напряму сучасної науки – 

синергетики, ситуація кардинально змінилась.  

Синергетика займається вивченням процесів самоорганізації 

та регуляції складних відкритих систем та структур 

найрізноманітнішого походження. Фундаментальним принципом 

самоорганізації цих систем слугує виникнення нового порядку із 

хаосу, ускладнення систем через флуктуації їх станів. Оскільки 

флуктуації носять випадковий характер, і поява будь-яких новацій в 

світі (еволюцій, революцій, катастроф) зумовлено дією випадкових 

факторів. Моменти якісної зміни вихідної системи називаються 

біфуркаціями її стану. 

Через понятійний апарат синергетики, творчий процес людини 

можна описати так. Людський мозок, саме пізнання, культура і 

знання – це відкриті дисипативні системи. До початку творчого 

пошуку у мистецтві та культурі взагалі, в системі переважає кількість 

від‘ємних зворотніх зв‘язків і система стабільна. Але у ході творчості 

змінюється характер колективної взаємодії елементів і починають 

домінувати позитивні зворотні зв‘язки. Настає фаза  підсилення 

флуктуацій і пошуку атрактора. У творчому процесі це 

чарактеризується як пошук. Під час цих флуктуацій в системі 
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починає створюватися впорядкований Образ нової системи, 

найоптимальнішого атрактору. Якщо в Ідею було вкладено 

достатньо роздумів і зусиль, вона надихає маси людей 

Відбуваються зміни, необхідні для трансформації системи і її 

переходу на новий рівень. Наступає біфуркаційний момент і система 

займає обраний атрактор. В цей момент Ідея втілюється в життя.  

Користь синергетики для творчості полягає в тому, що через її 

понятійний апарат можна вказати умови, необхідні для творення, 

але все ще не зовсім зрозумілі її механізми. 

 

 

УДК 168522                                                    

 І.В. Рибак , 

 студентка  

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  

Зародження цивілізації на території України сягає давніх часів. 

Про це у 1893 р. Свідчить відкриття Вікентієм Хвойкою Трипільської 

культури, яку ЮНЕСКО охарактеризувало як колиску світової 

цивілізації.  

На сучасному етапі розвитку України постає питання вибору 

цивілізаційного вектору розвитоку нашої держави. Наявні два 

напрямки – проросійський та європейський.  

Впродовж 350-ти років, починаючи від договору гетьмана 

Б.Хмельницького, закріпленого Переяславською радою 1654 р., 

Україна опинилась під владою Росії. 

Після лютневої революції 1917р.  Російській імперїї український 

народ добивався незалежністі нашої держави. Четвертий Універсал 

(12 (25) січня 1918р.) проголосив повну незалежність УНР від Росії. 

Незалежність протрималася до 1920р. коли УНР увійшла до складу 

Української РСР. Лише 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР 

проголосила про незалежність і самостійність України. 

Семюель Гантінгтон, автор провіденційної праці «Зіткнення 

цивілізацій та перебудова світового порядку» 1996р., один з розділів 

своєї книги  присвятив Росії та Україні. Гантінгтон передбачив три 

можливих варіанти розвитку подій: 1) збройний конфлікт з Росією 

(малоймовірний з погляду автора); 2) поділ України на дві окремі 

державні одиниці, з приєднанням східної частини до Росії; 3) 
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найбільш імовірний сценарій — Україна зберігає свою єдність і 

незалежність і тісно співпрацює з Росією. Але безпрецедентна 

ворожість Кремля проти «націоналістичної» України повністю 

суперечить гантінгтоновій ідеї «зіткнення цивілізацій».  

Тепер Україна стоїть перед вибором шляху свого подальшого 

розвитку. Складність цього вибору зумовлюється тим, що одні 

обирають шлях до Європи, інші – до Росії. Впродовж наступних 5-10 

років Україна, будемо сподіватися, знайде необхідний і правильний 

вектор свого розвитку. Але з погляду корінних інтернів українців 

найправильнішим був би європейський вектор.  

 

 

УДК168522                                                                     

В.М. Богданов,  

студент   

СИНЕРГЕТИЧНА  ПАРАДИГМА  КУЛЬТУРОЛОГІЇ 

Синергетика, як міждисциплінарна наукова область знання, 

формується спочатку на природничо-науковій основі, а згодом 

проявляє свій вплив і на гуманітарну і соціокультурну галузь. 

Поняття самоорганізації, хаосу і порядку, нелінійності починають 

широко використовуватися як в природничих, так і в гуманітарних 

науках, а також в дослідженнях, пов'язаних з проблематикою 

культури і мистецтва. 

Під аттрактором в синергетиці розуміють відносно стійкий стан 

системи, який немов би притягує (лат. attrahere – притягувати) до 

себе всі можливі  траєкторії системи, що визначаються різними 

початковими умовами. Поняття «аттрактор» можна співвіднести з 

«ейдосами Платона» – ідеями як прототипами, уподібнитися і 

наслідувати яким прагнуть речі видимого світу; з «ідеальними 

формами» Арістотеля; стосовно людської психіки – з «архетипами» 

К.Юнга. В культурології найближчим до цих понять постає поняття 

«культурний код» — або культурне невідоме, у виді знаків, символів, 

образів і т.п. Культурний код визначає інформаційну складову, набір 

образів, які репрезентують як певні поняття і символи нашої 

свідомості і знання.    

Самоорганізація культури, як системи, реалізується за 

допомогою найбільш фундаментальних цінностей, культурних кодів 
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(своєрідного «ДНК» у тілі культури). У медіасфері коди – це набір 

умовностей, зафіксованих у виді передбаченої стереотипної моделі. 

Програми новин, телешоу, інтернет-сайти  — це приклад 

закодованих медіатекстів. При переході до інформаційного 

суспільства домінує тенденція  прагнення нового – екранного типу 

культурного коду та змін традиційного для сучасної цивілізації 

письмово-книжкового типу. 

Сучасний погляд на проблеми самоорганізації культури крізь 

призму синергетичної парадигми, відкриває нові перспективи прояву 

внутрішньої здатністі культури реалізовувати самоконтролюючі 

процеси свого регулювання та розвитку, і в той же час сприяє  

збереженню безцінних надбань світової та української культури. 

 

 

УДК 168.522 

О.К. Тарасова, 

студентка  

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНС-ГУМАНІЗМУ  

У багаточисельних критичних висловах з приводу нинішніх 

процесів глобалізації міркування про край негативну дію на стан 

культури давно вже стали одним із загальних місць. 

10 основних течій сприйняття глобалізації :комунікативне 

зближення, планетарна наукова революція; зняття бар`єрів між 

країнами; реальна економічна конкуренція; становлення нової влади 

(імперія, диктат); угроза існуванню культурних традицій; тотальна 

вестернізація; глобалізація – зміна неолібералізму. Глобалізація – 

поеднання націй та країн; глобалізація – продовження модернізації; 

домінування світових корпорацій на ринку. 

Фахівці свідчать, що глобалізація зовсім не супроводиться 

мовною уніфікацією. Навпаки, вони створюють стимул-реакції для 

вивчення чужих мов, оскільки у нинішньому світі здатність говорити 

декількома мовами стала надзвичайно важливою умовою 

професійного успіху. 

Можливо, що вчені за допомогою штучного інтелекту у 

недалекому майбутньому винайдуть суперкомпьютер, який дасть 

змогу людині зробити значні відкриття. Цей момент вчені 

характеризують поняттям  „сингулярність‖. 
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Транс-гуманізм – це раціональне судження про майбутне, у 

якому місце людини знаходиться поряд з технологіями та швидким 

технологічним розвитком. Людина найчастіше у транс-гуманізмі є 

трансформованою людиною, кіборгом. Транс-гуманізм тісно 

пов`язаний з космологією, футурологією, генетикою та іншими 

важливими науками. 

Основна проблема глобалізації та транс-гуманізму це 

проблема того, що не всі люди згодні до змін, особливо, які 

торкаються їх тіла, кількості років життя , буття та існування. Але ж 

інстинкт продовження роду змусить багатьох батьків поліпшити 

геном дітей, які будуть кращі, розумніші, здоровіші ніж інші. 

Людство давно вже переживає процеси модернізації, в ході 

яких змінюються звичні устої життя, традиційні шаблони поведінки, 

покращення здоров`я, вдосконалення культурних норм.  

 

 

УДК168522                                                     

М.І. Золотухіна,  

студентка 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ У СВІТЛІ 

СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ДУМКУ  

Серйозною перешкодою розвитку української культури був 

ідеологічно декретований метод соціалістичного реалізму як вищої 

форми художнього мислення, зокрема принцип класового підходу до 

оцінювання суспільних явищ. Він вимагав зображення типових 

характерів у типових обставинах з неухильною орієнтацією на 

цілком визначену систему духовних цінностей. Це звужувало творчі 

можливості митців, пошук художніх засобів самовираження. До того 

ж, дійсно правдиве відображення життя засобами мистецтва було 

об'єктивно нездійсненним під наглядом цензури. 

Після Другої світової війни національно-самобутні ретроспекції 

відбилися в архітектурній діяльності періоду післявоєнної відбудови 

міст і сіл України. Особливо це мало значний вплив на грандіозну 

відбудову Хрещатика (архітектори: О.Власов, А. Добровольський та 

ін.). Багаті традиції українського бароко, які використали автори в 

забудові столичної вулиці, гармонійно поєднані з міським рельєфом. 
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Уся багатогранність, неповторність, пишність українського 

менталітету залишили свій слід в архітектурних шедеврах того часу. 

Якщо ж говорити про проблеми розвитку сучасної архітектури, 

то не можна не сказати, що серйозною проблемою сучасної 

архітектури й містобудування є відсутність професійної законодавчої 

бази. Понад п'ять років нинішній склад керівництва Держбуду і 

Спілка архітекторів намагаються провести «Закон про архітектурну 

діяльність». Наш закон у поєднанні з іншими професійними 

законами допоміг би навести лад у цій найважливішій для держави 

сфері діяльності. Взагалі, архітектура — це дитя свого часу. І 

споруда Кабміну, й більшість побудованих будівель попереднього 

періоду — яскраве відображення духу тоталітарного режиму. Це 

дзеркало епохи. Архітектура Заходу пішла за цей час далеко 

вперед. Ми ж усе ще йдемо старим шляхом — будуємо переважно з 

цегли й бетону. Техніка будівництва недалеко пішла від ХIХ століття. 

Ми тільки розпочинаємо освоювати нові технології і матеріали.  
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