
 

 

 

 

 

ЗБІРНИК ТЕЗ СТУДЕНТСЬКИХ 

ДОПОВІДЕЙ 
 

72-ї науково-практичної конференції 

 

В двох частинах  

Частина 2 

 

Київ, 22-25 березня 2011 року, м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2011  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА 

СПОРТУ УКРАЇНИ 

Київський національний університет будівництва і 

архітектури 

 

 

 

 

 

 

ЗБІРНИК ТЕЗ 

СТУДЕНТСЬКИХ ДОПОВІДЕЙ 
 

72-ї науково-практичної конференції 

 

В двох частинах  

Частина 2 

 

Київ, 22-25 березня 2011 року, м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2011 



 

УДК 378.17 
3-41 
 
 
 

Відповідальний за випуск П.П Лізунов, професор 
 
Редакційна колегія:  Г.Я. Антоненко, професор 
             В.А. Баженов, професор 
           П.П. Безродний, професор 
           А.Ф. Гойко, професор 
           О.І. Гуляр, професор 
           П.П. Лізунов, професор 
           І.І. Назаренко, професор 
           В.Ф. Панібудьласка, професор 
           В.М. Скіданов, професор 
           В.О. Терновцев, професор 
           В.В. Трофімович, професор 
           В.К. Черненко, професор 

 
 

Рекомендовано до видання Оргкомітетом 72-ї науково-практичної 
конференції КНУБА, протокол №1 від 16 березня 2011 року. 
 
 
Збірник тез студентських доповідей // Відповідальний за випуск 

3-41      П.П. Лізунов.-К.:КНУБА,2011.-149 с. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 378.14 
 

КНУБА, 2011 

  



Секція 9. Удосконалення технології, організації, економіки та 

управління будівництвом нових і реконструйованих об’єктів 

 

Підсекція при кафедрі організації та управління будівництвом 

 

УДК694.1 

Ю.Е. Тимофєєв, 

доцент 

В.О. Кіяшко, 

Д.В. Стельмащук 

студенти 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАПРОВАД-

ЖЕННЯ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ. 

Забезпечення житлом було, є і буде однією з основних 

проблем і турбот для значної частини населення і одним з головних 

завдань для держави. Першочерговими пріоритетами, що сьогодні 

ставить перед собою галузь житлового будівництва,є зведення 

дешевого, енергоефективного і комфортабельного житла. 

Потужний поштовх до вирішення цієї проблеми може дати 

каркасно-панельне котеджне будівництво, при якому забезпе-

чуються найбільш прийнятні умови проживання. 

Економічна обгрунтовність такого методу починається зі 

зведення немасивного фундаменту, який у 5-6 разів 

легшийзафундамент цегляного будинку, що значною мірою 

скорочуєвартість і строки будівництва.Так, закладання фундаменту 

каркасного будинку виконується протягом 1-2 тижнів. 

Основу стін становить дерев'яний каркас, який вимагає у 1,5-2 

рази менше деревини, ніж стіни із колод або брусів. Каркасні стіни 

не піддаються осіданню і можуть бути оздоблені відразу ж після 

встановлення. Монтаж конструктиву каркасно-панельного будинку 

проводиться за 2-4тижні. Загальна тривалість зведення будинку за 

такою технологією займає 3-4 місяці. 

Легкість несучих елементів будинку і каркасно-панельний 

принцип дозволяє проводити роботи без використання важкої 

будівельної техніки, монтажних кранів, електрозварювальних 



приладів, а також зменшити загальну трудомісткість будівництва. 

Вартість компактного одноповерхового будинку з простим 

плануванням без підвалу і гаража площею 75м2 становить біля 

240000 грн. (3200грн/м2)., з урахуванням вартості земельної ділянки 

ціна складатиме 500-550 тис. грн. Вартість двокімнатної квартири в 

м. Києві середньою площею 50-70м2 складає 750-850 тис. грн. УДК  

 

 

006.015.5:69 

М.О. Долінін 

аспірант, 

І. Невмержицька 

студент 

РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДЛЯ 

БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Головні вісім принципів управління якістю доцільно 

застосовувати з метою дотримання ефективності системи 

управління якістю та успішної діяльності будівельного підприємства. 

В статті розглянуто достовірність впливу принципів управління 

якістю на діяльність будівельних підприємств за допомогою 

методу експертних оцінок.  

Протягом проведення процедури діагностики даним методом було 

узгоджено склад експертного журі та визначено список 

параметрів, за якими визначається достовірність впливу 

принципів.  

Головним завданням роботи є визначення відносних вагів об'єктів 

(принципів управління якістю).  

Один з методів визначення вагів полягає в наступному.  

Хай xij – оцінка фактору i, дана j-им експертом (і Є [1,n]; j Є [1,m]), 

n – число порівнюваних об'єктів (принципів), m – число експертів.  

Тоді вага i-го об'єкту, підрахована по оцінках всіх експертів (wi), 

рівна: 

   

(1.1) 



де wij – вага i-го об'єкту, підрахований по оцінках j-го експерта, 

рівний: 

     

(1.2) 

В результаті проведення процедури діагностики було 

встановлено, що головними принципами, які, на думку експертів 

будівельних компаній, є пріоритетними та в більшій мірі впливають 

на розвиток діяльності: взаємовигідні стосунки з постачальниками, 

залучення працівників, орієнтація на замовника.  

Водночас це дозволить замовникам, постачальникам, 

субпідрядникам та іншим сторонам отримати певні позитивні 

надбання, наприклад: задоволеність власних потреб, підвищення 

стабільності, отримання додаткового прибутку, збільшення об’ємів 

робіт і т.д. 
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ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Внутрішні аудити проводяться звичайно самою організацією 

або від її імені для внутрішніх цілей та надають інформацію щодо 

ефективності політики організації  та її систем, а також вказують, чи 

необхідні зміни чи поліпшення. Для проведення аудиту необхідно в 

першу чергу встановити цілі аудиту, а також визначити необхідні 

ресурси (фінансові, людські, час і т.д.). 

Аудит проводиться методом порівняння зібраних даних. Дані 

мають бути достовірними, точними та неупередженими, адже 

майбутній їх аналіз дасть можливість провести можливі зміни в 

організації.  

Після аудиту на виході отримуємо ряд висновків, рекомендацій 

та невідповідностей,  які необхідно проаналізувати та провести 



необхідні дії (запобіжні, коригувальні).  

Приклад критеріїв, по яких приймається рішення щодо 

необхідності запобіжних дій, наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. Критерії прийняття рішення щодо необхідності 

запобіжних дій 

Частота виникнення 
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Важкість наслідків 

Незначна втрата робочого часу 

на усунення проблеми 

    

Незначна втрата роб. часу на 

усунення проблеми, поява фін. 

витрат до 1тис.грн. 

    

     

Умовні позначення: 

- необхідне розроблення запобіжних дій; 

- розробляти запобіжні дії не потрібно. 

Дані критерії підприємство розробляє та встановлює для себе 

самостійно, виходячи з показників діяльності. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У БУДІВНИЦТВІ 

Вища освіта на сьогодні переживає зміни та реформування, 

вимагає зміни змісту, методів та форм підготовки спеціалістів. 

Використання сучасних інформаційних технологій при вирішенні 

задач моделювання організаційно-технологічних процесів (для 

вивчення сітьового, лінійного планування, плануванні ресурсів і 

затрат, аналізу поточних параметрів проекту) дадуть змогу: 



- підвищити рівень знань студентів;  

- задовольнити їх потреби і цікавість;  

- оптимізувати і полегшити роботу викладача і студентів; 

- комп'ютеризувати процес навчання студентів.  

Так, вивчаючи тему сітьового планування, доцільно 

застосовувати програму Microsoft Project 2003.  

Project — програмний продукт компанії Microsoft, призначений 

допомогти менеджерам і керівникам в управлінні проектами. 

Програма потрібна менеджерам, управлінцям, координаторам, 

адміністраторам, і навіть, виконавцям. 

Методичні рекомендації складаються з теоретичної частини, де 

викладено порядок роботи з програмою та її додаткові можливості. 

Практична частина містить приклад використання програми при 

складанні сітьового чи календарного графіка, плануванні ресурсів і 

затрат, аналізі ризиків і поточних параметрів проекту. Описуючи 

різноманітні дії, приводяться інструкції виконання тих, чи інших 

операцій. 

Є доцільним введення даних методичних рекомендацій в 

навчальний процес студентів з метою покращення рівня їх знань та 

навичок. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ 

Криза в будівництві, з одного боку, виявилась масовими 

неплатежами за виконувані будівельні роботи і, з іншого - як 

виявлена уразливість більшості будівельних фірм, пов'язана з 

відсутністю запасу оборотних коштів, який міг би згладити 

негативний ефект тимчасової неплатоспроможності замовників і 

підвищення процентних ставок банківських кредитів. 

Істотне падіння об'ємів будівництва відбувається через низький 

споживчий попит з боку населення, істотне звуження інвестиційного 



попиту на тлі недостатнього державного фінансування і високого 

боргового навантаження підприємств. В умовах тривалої 

економічної кризи будівельні підприємства на практиці стали 

застосовувати диверсифікацію як спосіб зміцнення свого 

економічного стану. 

Диверсифікація виробництва в будівництві — проникнення в 

нові сектори будівельного і небудівельних ринків з одночасним 

розвитком декількох зв'язаних або незв'язаних один з одним видів 

виробництв або поєднання виробництва товарів (робіт, послуг) в 

різнорідних сферах діяльності. Після проведення заходів по 

диверсифікації організації розширюють сферу своєї діяльності 

знижуючи витрати виробництва. 

В Україні існує два шляхи проведення диверсифікації: 

Послідовне проведення диверсифікації на базі основного виду 

діяльності організації, тобто тієї галузевої спеціалізації, яка була 

основною до проведення диверсифікації з використанням вже 

розробленої технології та наявних основних засобів. 

Відхід від основної сфери діяльності та перехід на виробництво 

нових товарів та послуг із залученням нових ринків збуту. 

На сучасному етапі розвитку будівельного ринку 

диверсифікація повинна сприйматися як об'єктивна необхідність. 

Пропонуючи ширший спектр товарів і послуг, підприємство може 

підвищити свою конкурентоспроможність. Крім того, при 

диверсифікації незмінно виникає синергетичний ефект, який витікає  

з властивостей системи: компонент поза системою має менший 

потенціал, ніж в сукупності системи. 

При розробці диверсифікаційної програми будівельні 

підприємства повинні більшу увагу приділяти таким ключовим 

моментам, як оцінка ринкових можливостей для диверсифікаційної 

продукції, вибір напрямку і типу диверсифікації. Несприятливі умови 

господарювання, які є характерними для більшості підприємств 

будівництва в умовах кризи, стали передумовами використання 

диверсифікаційної стратегії вітчизняними підприємствами.  

Отже, диверсифікація виробництва — це потенційна 

можливість укріпити або оздоровити фінансовий стан будівельного 

підприємства. 

 



Підсекція при кафедрі економіки будівництва 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах господарювання співвідношення власного 

капіталу та зобов'язань є тим фактором, який безпосередньо впливає на 

фінансовий стан будівельного підприємства. Підприємство, діяльність 

якого фінансується в основному за рахунок власного капіталу, є 

фінансово стійким, незалежним, платоспроможним. 

Підприємство повинно прорахувати вигідну саме йому структуру 

капіталу, підтримуючи баланс між власним та позиковим. 

Вивчення співвідношення власного капіталу і зобов'язань 

підприємства дає можливість оцінити його фінансову стійкість. 

Таким чином, адекватна методика аналізу фінансової стійкості 

потребує, насамперед чіткого розуміння суті кожного з видів зобов'язань 

та вимагає відстеження моменту їх виникнення та моменту відображення 

в обліку. 

Типи фінансової стійкості підприємства: 

1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці 

дуже рідко) — коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й 

витрати; 

2) нормально стійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати 

забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довго-

строковими позиковими джерелами; 

3) нестійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати забезпе-

чуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових 

позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за 

рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат; 

4) кризовий фінансовий стан — коли запаси й витрати не 

забезпечуються джерелами їх формування і підприємство стає на 

межі банкрутства. 

Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за ра-

хунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не 



допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно 

розрахуватись за своїми зобов'язаннями. 
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ЕКОНОМІЧНІ РІШЕННЯ З ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПРОЕКТІВ НА ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІЙ СТАДІЇ  

При підготовці до до конференції я  провела експертизу на 

прикладі інвестиційного проекту зі створення підприємства 

будівельних матеріалів і конструкцій. Продукція підприємства – 

огороджувальні теплоізоляційні вироби. 

Для обґрунтування економічних рішень експертиза 

виконувалась у ітераційному розпорядкові, тобто з поступовим 

наближенням до бажаного результату, з можливими переглядами 

попередніх рішень. Експерт – аналітик має не просто обмежитись 

вироком щодо подальшої долі проекту (за первісними вихідними 

даними), а й винайти резерви у царині суто економічних рішень з 

підвищення його економічної ефективності.  

Були зроблені висновки ,що проект є економічно доцільним і 

фінансово спроможним. Був проведений аналіз критеріальних 

показників інвестиційного проекту.Табл.1 

Таблиця 1 

Критеріальні показники інвестиційного проекту за 
варіантами врахування різних груп чинників 

 

Показники 
Варіанти 

«А» «Б» «В» «Г» «Д» 

Термін окупності 
інвестицій, квартали 

11,3 9,1 9,0 8,6 8,3 

NPV, тис. грн.  (дисконтна 
ставка – 7% за квартал) 

- 1544 + 1449 + 2114 + 4200 +5178 

IRR, % за квартал 
6,26 7,39 7,57 8,12 8,21 



Коментар до табл. 1. Звичайний розпорядок економічної 

експертизи (варіант «А») призводить до висновку про економічну 

недоцільність проекту, оскільки NPV має від’ємне значення. Вибір 

для реалізації одного з прийнятних варіантів – на розсуд самого 

інвестора. 

Отже можна зробити висновок, що ітераційний розпорядок 

експертизи дозволив  підвищити економічний потенціал проекту і 

рекомендувати його до реалізації як економічно доцільний. Таким 

чином, зміна розпорядку проведення експертизи стала навіть 

«доленосною» для проекту, що розглядався. 
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Економічна циклічність має складний комплексний вплив на 

діяльність будівельних підприємств. Це підтверджується багатьма 

дослідженнями і, очевидно, що динаміка будівництва в цілому 

повторює динаміку ВВП тільки із більшою амплітудою. Зіставляючи 

дані, можна помітити, що і рентабельність будівництва досить точно 

повторює усі циклічні коливання ВВП України та світу.  

Особливо різкий вплив на зміну рентабельності будівельних 

підприємств мають кризи, спричинені закінченням циклів Жугляра. 

Але, треба зазначити, що кризи Кітчина також суттєво впливають на 

будівництво. Особливо складним є стан будівельних підприємств в 

момент одночасного завершення обох вказаних циклів. 

Як відповідь на складні реалії, активізувався пошук 

антикризових стратегій для будівельних підприємств, що, в першу 

чергу, відобразилось в проведенні семінарів та конференцій з цього 



приводу. Та слід зазначити, що всі вказані заходи не об’єднанні 

жодною єдиною системною концепцією. Також їх горизонт сягає 

тільки часу закінчення кризи, і при цьому існує велика імовірність, що 

після цього більшість будівельних підприємств, які виживуть, знов 

різко розширять свою діяльність, зроблять усі попередні помилки і 

знов будуть неготові до чергової кризи. 

Економічна циклічність має складний комплексний вплив на 

діяльність будівельних підприємств, що зумовлює необхідність 

впровадження антициклічного управління в систему їх менеджменту 

перш за все на стратегічному рівні. Враховуючи це узагальнення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду в сфері прогнозування 

економічної циклічності та зниження їх впливу на підприємство з 

урахуванням особливостей функціонування будівельної галузі, 

введення антициклічного менеджменту є надзвичайно важливим 

завданням для сучасної вітчизняної економічної науки. 

  



Підсекція при кафедрі технології будівельного виробництва 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАШТУВАННЯ «ТЕПЛИХ» 

ПІДЛОГ 

 Опалювальні системи, в яких підігрівання приміщень 

здійснюють через підлогу, відомі досить давно. Так, ще з античних 

часів відома система обігріву – гіпокауст, в якій приміщення 

обігрівають через систему тунелів-повітропроводів, що пропускають 

нагріте повітря від центральної печі. Аналогом цієї системи є 

система ондоль – традиційних спосіб опалення приміщень в Кореї, 

за схожим принципом працюють також турецькі бані.  

На сьогодні в будівництві найчастіше застосовують «теплі» 

підлоги двох видів, а саме: підлоги із електричними нагрівальними 

елементами (кабелями) та підлоги на водяному опаленні. Основні 

недоліки останніх у їхній високій аварійності та вартості ремонту, а 

також у малій несівній здатності підлоги. Недолік електричних 

«теплих» підлог у значній їхній пожежонебезпечності та низькій 

корозостійкості. Крім того, розглянуті підлоги мають високі показники 

енергоспоживання.  

В останні роки почали використовувати принципово нові 

опалювальні системи на основі плівкових матеріалів інфрачервоного 

випромінювання, в яких застосовують вуглецеві нагрівальні 

елементи. Вони дозволяють зменшити енергоспоживання на 

20…30%, спростити технологію влаштування підлоги, підвищити 

надійність і довговічність опалювальної системи та несівну здатність 

підлоги, зменшити трудомісткість монтажу на 40…50%.  

Плівкові матеріали інфрачервоного випромінювання мають 

невелику товщину (близько 0,4 мм), що дозволяє їх монтаж на стіни 

та стелю. Це значно розширює їхню галузь застосування у 

будівельних конструкціях та у будівельних технологіях в якості 

допоміжних пристосувань. В свою чергу більш ширше їх 

застосування у будівництві потребує подальших наукових 

досліджень.  
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА УМОВИ ДОГЛЯДУ ЗА 

КОНСТРУКЦІЄЮ ПРИ ЇЇ БЕТОНУВАННІ 

Тривалість та умови догляду за конструкцією при її бетонуванні 

залежать від технологічної специфіки виконання цієї складової 

комплексного процесу. Вона залежить від дії багатьох чинників. 

В навчальному процесі за напрямом підготовки 6.030601 

«Менеджмент», 6.060101 «Будівництво» при виконанні розрахунково-

графічної роботи враховуються лише два головних чинники: вид 

в’яжучого ( специфіка за матеріалами) та температура (специфіка за 

температурою зовнішнього повітря). За видами в’яжучого 

розглядалась бетонна суміш на портландцементі і 

шлакопортландцементі. Температура зовнішнього середовища, що 

характерна для кліматичних умов України, знаходиться в діапазоні від 

0оС до +35оС. В роботі температура розподіляється на три групи: від 

0оС до +5оС, від +5оС до +15оС, від +15оС до +35оС.  

Кожна група передбачає свої особливості догляду. При tозовн. сер.  

від 0оС до +5оС передбачається – вкриття опилками і зняття 

утеплювача, при tозовн. сер від +5
оС до +15оС – вкривання плівками і 

зняття захисних покриттів з горизонтальних поверхонь, при tозовн. сер 

від +15оС до +35оС - поливання водою горизонтальних поверхонь 

фундаменту. Для портландцементу по регламентованому режиму 

полив здійснюють на протязі 7 діб, для шлакопортландцементу – 14 

діб. 

З метою зменшення трудомісткості розрахунків під час виконання 

індивідуального завдання було розроблено відповідне комп’ютерне 

забезпечення розрахунків у складі алгоритму і комп’ютерну програму в 

Exel. 

Комп’ютерна програма призначена для: 

 врахування впливу зовнішнього середовища на умови 

догляду за конструкцією при її бетонуванні;  

 розрахунку загальної кількості поливів по регламентованому 

режиму поливання; 



 визначення тривалості догляду за бетонною сумішшю. 

Кількість поливів залежить від початку першого поливу та 

поливів за регламентованим режимом, що рекомендується для 

бетонної суміші і відповідного в’яжучого. Саме це і покладено в 

основу алгоритму  та комп’ютерної програми. 

Впровадження цієї програми в навчальний процес дало змогу 

зменшити трудомісткість процесу виконання розрахунково-графічної 

роботи приблизно на 10-16 % від загальної трудомісткості виконання 

розрахунків вручну. 
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БУДІВНИЦТВО ПАРКІНГІВ В М. КИЄВІ В МЕЖАХ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ ДО ЄВРО-2012 

Зі збільшенням кількості особистого автотранспорту на шляхах 

великих міст постала нагальна проблема його зберігання. На 

сьогодні, за статистикою, лише близько третини автовласників 

великих міст мають змогу зберігати авто в гаражах або в паркінгах. З 

огляду на програму підготовки України до чемпіонату з футболу 

«Євро-2012» проблема розміщення автотранспорту на вулицях міст, 

а особливо Києва, вимагає швидкого вирішення.  

В м.Києві, вирішення проблеми міська влада веде в декількох 

напрямках: здійснюється проектування і зведення багатоповерхових 

паркінгів; опрацьовуються питання взаємодії з власниками вже 

діючих паркінгів; йдуть перемовини з власниками приватних гаражів 

на предмет їх оренди на час проведення чемпіонату; 

інтенсифікуються інвестиційні проекти з введення в експлуатацію 

паркінгів, які сьогодні перебувають на стадії будівництва; будуються 

готельно-офісні центри з підземними паркінгами.  

Що стосується технології будівництва підземних паркінгів в м. 

Києві, більшість з них зводиться до використання технології  «стіни в 

ґрунті» та пальових фундаментах.  



Наприклад, до Державної цільової програми підготовки та 

проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 

року з футболу, включений комплекс «Sky Towers», що будується 

поблизу Центрального РАГСу. Унікальність об’єкта полягає в його 

розташуванні, а саме: пойма р. Либідь, болотиста місцевість, 

водонасичені ґрунти до глибини 19-22 м. Все це свого часу не 

дозволило збудувати підземний паркінг універмагу «Україна». 

Комплекс «Sky Towers» зводиться за традиційними для м. Києва 

технологіями «стіна в ґрунті» з влаштуванням пальових  

буроін’єкційних фундаментів – баррет, але й з використанням 

технології зведення підземних поверхів – «топ-даун». 

На сьогодні вирішення проблеми паркування автотранспорту 

для м. Києва, насамперед, полягає в будівництві нових паркінгів, 

реконструкції і модернізації існуючих гаражів. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ З РОЗРОБКИ 

КОТЛОВАНУ 

На наш погляд перед прийняттям кожного складного 

технологічного або організаційного рішення, як для реального 

будівельного проекту (ПОБ і ПВР), так і для навчального (курсового 

проекту) повинно проводитись моделювання таких рішень. 

Моделювання - дослідження об’єктів на їх моделях з метою: 

отримання пояснень явищ, що постерігаються під час зміни 

параметрів моделей; умов виконання робіт тощо, в нашому випадку, 

для прийняття найбільш раціонального технологічного рішення. 

В якості моделі будівельного процесу з розробки котловану 

приймаємо взаємодію трьох складових: прикмета праці (вид ґрунту з 

показником граничної рівноваги укосів при розробці тимчасових 

земляних споруд), знаряддя праці (екскаватор з відповідними 

технічними характеристиками), продукту праці (котлован з заданими 

геометричними параметрами). 



Моделювання процесу розробки котловану складається з трьох 

етапів:  

перший – графічне моделювання (побудова котловану); 

другий – математичне моделювання (перевірка можливості 

використання екскаватора за його технічними характеристиками з 

розрахунком параметрів забою, визначенням ярусів розробки 

котловану); 

третій – графічне моделювання (побудова забою, схем 

розробки котловану кожного ярусу). 

Графічне моделювання найбільш доцільно виконувати за 

допомогою комп’ютерних програм для спрощення побудови 

графічних моделей при розгляданні багатоваріантних технологічних 

рішень. 
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ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА – ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ 

КОМПЛЕКСОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Технологічна структура розробляється на основі використання 

системного підходу в технології, вона розглядає елементи системи, 

а саме: предмети праці, засоби виконання, виконавців праці, і  

враховує, для цих елементів системи, технологічні особливості 

виконання комплексного процесу. Саме тому технологічна 

структура комплексного процесу – це закономірність розвитку 

обраної технології, за якою виконується комплексний процес для 

отримання певної продукції, та визначається сукупність складових 

процесів. Саме тому вона може слугувати робочою гіпотезою 

дослідження для визначення ефективності будь-якої технологічної 

системи. З цих позицій було проведене дослідження на тему 

«Комплексний процес як елемент технологічного аналізу» при 

влаштуванні монолітного двоступінчастого фундаменту стаканного 

типу. 

Визначена мета дослідження потребувала встановити 

взаємозалежність взаємозв’язків між всіма складовими 



комплексного процесу для розрахунків: обсягу робіт, витрат праці, 

тривалості робіт і складу виконавців за цими ознаками 

В даній темі комплексний процес розглядався як сукупність 

простих робочих процесів.  Залежності поміж ними встановлювались 

за допомогою технологічної структури комплексного процесу, але 

набір розрахункових процедур, для будь-якого комплексного 

процесу, не залежить від особливостей технологій, що аналізується. 

В дослідженні були вирішенні покроково три задачі. 

Послідовна реалізація задач за методикою ручного розрахунку 

довела, що саме розробка технологічної структури комплексного 

процесу дозволяє оцінити ефективність обраної системи технології 

за системним підходом. Для зменшення витрат праці і часу на 

виконання задач курсової роботи були додатково розроблені 

алгоритми та комп’ютерна програма Excel, які зменшили цей 

показник на 10-15% від загальних витрат трудомісткості 

розрахункових процедур. 

 

 

  



Підсекція при кафедрі менеджменту в будівництві 

 

УДК 339.03:658.015 

Ю.А. Чуприна,  

аспірант 

В.Л. Матвієнко, 

студент 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕСУРСНО-КАЛЕНДАРНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 

ПОТРЕБ СИСТЕМНОГО ПОЛІПШЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БУДІВНИЦТВА 

Пропонується інноваційний підхід до формування та вибору 

ресурсно-календарних моделей організації будівництва, який 

передбачається реалізувати в кілька етапів за наступним переліком:  

1)  формування вихідних даних щодо функціонально-

технічним та вартісним характеристикам будівельного проекту, 

організаційно-технологічним та іншим умовам підготовки 

будівництва та спорудження об’єктів у відповідності з вимогами 

моделі та запропонованої параметричної структури; 

2)  оцінка умов організації будівництва для даного 

будівельного об’єкту за запропонованою шкалою семантичних 

описів, які відображають уявлення ОПР щодо безпечності 

ризиковості організації БМР по даному проекту для його провідних 

учасників та можливість, внаслідок, такої оцінки дати попередній 

висновок про рівень додержання запланованим проектних 

параметрів; 

3) багатофакторна порівняльна оцінка надійності організацій-

виконавців БМР, фактори (аргументи) якої відображають різні 

аспекти попередньої діяльності організації на обраному сегменті 

ринку БМР та співвідносять їх з задовільними для інвестора 

значення факторів, які мають підтвердити його рішення про вибір 

даної організації в якості генпідрядника або субпідрядника ; 

4) формування універсальних локальних моделей, 

спроможних до зміни параметрів у відповідності з оцінками 

попередніх етапів щодо безпечності умов будівництва та надійності 

виконавців; 



4) Наступним етапом є «прив’язка» локальних моделей до 

базових організаційно-технологічних та вартісних параметрів 

будівельного проекту, за підсумками аналізу проектно-кошторисної 

документації та висновками попередніх етапів щодо можливих 

відхилень цих параметрів від базових (значень) в залежності від 

умов впровадження проекту та готовності  організацій-виконавців  

5) Завершальним етапом є розробка варіантів моделей 

організації будівництва, їх оцінка та вибір із застосуванням нового 

переліку критеріальних показників. 

Провідною концептуальною основою формування моделей 

організації будівництва нового змісту є потреба врахування 

провідної ролі замовника в інвестиційному процесі та потреба 

сумісного формування інвестором та виконавцями БМР вимог до 

функціонально-технічних якостей проміжної та готової будівельної 

продукції.  

Модель пропонує інноваційний підхід до формування та вибору 

ресурсно-календарних моделей організації будівництва, який 

передбачається сумісне використання трьох складових моделі. 

Зазначені складові забезпечують сінергію моделі організації 

будівництва та її наближення до реалій будівельного виробництва. 

Сукупна дія складових моделі має забезпечити врахування зміни 

запланованих організаційно-технологічних характеристик будівель-

них проектів в процесі виконання підготовчих, будівельно-монтажних 

та спеціалізованих робіт.  

 

 

  



УДК 685 

Ю.В. Гузенко, 

аспірант 

Л. Кохан, 

студентка 

 

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 

Сучасна інвестиційна ситуація в Україні спричинює перегляд 

традиційних відносин між провідними учасниками інвестиційного 

процесу. Замовник (інвестор) ще на етапі формування 

інвестиційного задуму, має створити умови для розробки та вибору 

кращої альтернативи проектних рішень та обрати кращого 

виконавця, який би забезпечив унеможливлення або мінімізацію 

ризиків інвестора на будівельній та експлуатаційній фазі проекту. 

Традиційні ресурсно-календарні й організаційно-технологічні 

моделі не достатньо відображають специфіку операційної діяльності 

будівельних фірм та зростаючий рівень їх відповідальності за хід 

виконання проекту, раціональне використання ресурсів інвестора, 

подолання факторів невизначеності, що супроводжують підготовчу 

та інвестиційну фази проекту.  

Існує потреба розробки науково-теоретичного обґрунтування 

діяльності організацій, що мають виконувати специфічні функції на 

ринку реальних інвестицій – управляти ресурсами інвестора і 

приймати на себе відповідальність за додержанням при виконанні 

підготовчих та будівельно-монтажних робіт (БМР) запланованих 

організаційно-технологічних, вартісних, часових параметрів 

будівельних проектів, якості БМР, або, за згодою інвестора, 

впливати на раціональні зміни цих параметрів в процесі підготовчої 

(передінвестиційної) та будівельної (інвестиційної) фаз 

інвестиційного циклу. Відсутність теоретико-методологічних, 

методичних та практичних розробок з вирішення зазначеного вище 

переліку складних наукових проблем обумовило вибір мети роботи, 

обєкту та предмету дослідження.  

Створення раціонального теоретичного підґрунтя діяльності 

будівельних фірм як основи інновацій у підготовці та організації 

будівельного виробництва та розробка відповідних інноваційних 

моделей організації будівництва, які забезпечать додержання 



технологічних, вартісних та інших параметрів будівельних проектів 

його виконавцями. 

Визначено перелік та зміст задач дослідження, що послідовно 

реалізуються:  

1. актуалізації дослідження – доведення наукової та 

практичної потреби проведення досліджень  

2. концептуально-методологічний – здійснення постановки 

задачі, вибір методів дослідження, формування змісту науково-

теоретичної основи дослідження, насамперед, визначення 

специфіки діяльності об’єктів дослідження як нових провідних 

учасників впровадження будівельних проектів; 

3. науково-теоретичний – формування змісту організаційно-

технологічних моделей, що забезпечуватимуть будівельні фірмами 

здійснювати раціональну підготовку будівельного виробництва та 

успішний контроль за додержанням в процесі виконання БМР 

технологічних, вартісних та інших параметрів спорудження 

будівельних об’єктів;  

 

  



Секція 10. Створення, удосконалення та експлуатація будівельної 

техніки, заходів автоматизації і роботизації 

 

Підсекція при кафедрі будівельних машин 

 

УДК 624.132.3 

Б.М. Бех, 

студент 

 

ОДНОКІВШЕВИЙ ЕКСКАВАТОР З РОБОЧИМ ОБЛАДНАННЯМ 

ДЛЯ РОЗРОБКИ МІЦНИХ ҐРУНТІВ 

Щороку значна частина земляних робіт (близько 1 млрд. м3) 

припадає на розробку мерзлих ґрунтів, механічна міцність яких, 

досягає 1822 МПа, а здатність зношувати робочий інструмент 

(абразивність) у 100150 разів вище, ніж у талих грунтів. Тому 

продуктивність землерийних машин при розробці мерзлих грунтів 

різко знижується. 

Розробку мерзлих грунтів ведуть, в основному, двома 

способами - вибуховим і механічним. В густозаселених областях 

застосовується, переважно, механічний спосіб розробки мерзлих 

грунтів спеціальними машинами. Крім того, проводиться розробка 

допоміжного обладнання, яке може додатково встановлюватись на 

серійних машинах.  

Одним із перспективних напрямів підвищення ефективності 

роботи будівельних одноківшевих екскаваторів є удосконалення їх 

робочих органів шляхом переходу від простих металоконструкцій до 

систем багатофункціональних пристроїв.  

У даному проекті розглядається варіант вдосконаленого 

одноківшевого екскаватора, який одночасно має і основне робоче 

обладнання  ківш, і розпушувальне обладнання  гідромолот.  

Розпушувальне обладнання складається з допоміжної рукояті, 

що шарнірно закріплена на стрілі і керується двома гідроциліндрами, 

та гідромолота, який шарнірно кріпиться до допоміжної рукояті. В 

залежності від виконуваної роботи та фізико-механічних 

характеристик ґрунту, ці робочі органи можуть працювати як окремо, 

так і разом. При роботі основним робочим обладнанням (ковшем), 



розпушувальне обладнання (рукоять з гідромолотом) максимально 

наближують до стріли. При роботі гідромолотом рукоять з ковшем 

розташовуються в зручному положенні в залежності від робіт. Якщо 

основне робоче обладнання і розпушувальне обладнання працюють 

одночасно, технологія їх сумісної роботи наступна: ківш 

підставляється під козирок мерзлого ґрунту і гідромолотом він 

сколюється прямо до ковша. 

Розпушувальне обладнання дозволяє збільшити 

продуктивність машини та розширити її функціональні можливості, 

оскільки дозволяє зменшити кількість необхідної техніки на об’єкті 

виконання земляних робіт. 

 

 

УДК 624.132.3 

А.Г. Поліщук, 

студент  

ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І РОЗРОБКА 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РІЗАННЯ КАМЕНЮ АБРАЗИВНИМ І 

АЛМАЗНИМ ІНСТРУМЕНТОМ 

Метою роботи є дослідження впливу абразивності кам'яних 

матеріалів на алмазні та абразивні армовані робочі органи дискового 

типу при різанні з охолодженням та без охолодження, розробка 

обладнання що дозволить ефективно використовувати алмазні та 

абразивні робочі органи дискового типу. 

Під час роботи був проведений аналіз роботи алмазних та 

абразивних кругів з охолодженням та без охолодження при різанні 

штучних та природних кам’яних матеріалів із наступним 

раціональним вибором різального інструменту щодо їх оброблення. 

Запропоновано обладнання, що дозволяє встановлювати та 

замінювати абразивні і 

алмазні круги зі зміною 

швидкості їх обертання (рис. 

1). Верстат закритого типу, 

що працює з охолодженням 

пили та складається з 1 - 

рами, 2 - робочого стола, на 

рис. 1 



якому розміщено 3 - затискний пристрій, 4 - консоль, на яку 

встановлюється 5 - робочий орган алмазного або абразивного 

дискового типу, що приводиться в дію від 6- двигуна, за допомогою 7 

- пасової передачі. Зміну швидкості обертання круга забезпечують 

два шківи - 7 - 8 різних діаметрів та натяжний пристрій - 9.  

В результаті роботи визначено економічну доцільність 

використання змінного обладнання та встановлено область 

застосування алмазного та абразивного робочого обладнання 

дискового типу при різанні штучних та природних кам’яних 

матеріалів. Розроблено верстат, що дозволяє змінювати робоче 

обладнання зі зміною швидкості його обертання. 

 

 

УДК 624.132.3 

 

В.С. Рогожинський, 

студент 

 

ОДНОКІВШЕВИЙ ЕКСКАВАТОР З БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМ  

РОБОЧИМ ОРГАНОМ 

В більше ніж половині випадків загального об’єму земляних 

робіт, що виконуються у будівництві, роботи проводяться з 

використанням одноківшевих екскаваторів. Їх широке 

розповсюдження відбувається завдяки високій надійності, 

маневреності, високій продуктивності та універсальності. Зважаючи 

на зростання об’ємів земляних робіт, відповідно збільшується 

необхідність у вдосконалюванні існуючих конструкцій одноківшевих 

екскаваторів, розширення їх функціональних можливостей та 

підвищенні продуктивності. 

До вашої уваги представлений варіант вдосконалення 

одноківшевого екскаватора, що дозволить йому виконувати функції 

як екскаватора з робочим обладнанням «пряма лопата», так і 

екскаватора із робочим обладнанням «зворотня лопата». Такого 

ефекту ми зможемо досягнути шляхом встановлення механізму 

повороту ковша, який складається з опорної плити, шиберного 

гідромотора (неповноповоротний гідроциліндр) та механізму 

обертання. Шиберний гідромотор виконує поворот на 1800 



обертаючи механізм обертання, на якому жорстко закріплений ківш. 

З іншого боку механізм обертання прикріплюється жорстко до 

опорної плити, яка, в свою чергу, шарнірно закріплюється до рукояті, 

що дозволяє екскаватору виконувати копання ґрунту ковшем. 

Вивантаження ґрунту в положенні «зворотня лопата» відбувається 

як і звичайного екскаватора  за допомогою гідроциліндра ковша. В 

положенні «пряма лопата» ківш вивантажується шляхом повертання 

його за допомогою неповноповоротного гідроциліндра. Для 

зменшення моментів, що діють на неповноповоротний гідроциліндр 

при розвантажуванні, вісь вала гідроциліндра проходить через центр 

масс наповненого ґрунтом ковша. 

Запропонований механізму повороту ковша дозволить 

збільшити продуктивність одноківшевого екскаватора, підвищить 

його універсальність та функціональні можливості (що дозволить 

зменшити кількість необхідної техніки на об’єкті виконання робіт). 

При цьому, зважаючи на запропоновану технологію розвантаження, 

в екскаваторі буде відсутнє зменшення висоти розвантаження при 

роботі в обох положеннях ковша.  
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СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ ТА КРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОМПЛЕК-

СУ ДЛЯ СПОРУДЖЕННЯ ОПОР ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ (ЛЕП) 

Створення високоефективної, енергоємної та надійної 

будівельної техніки є основними критеріями, якими на сьогодні 

керується інженер машинобудівної галузі. Тому при створенні нових 

конкурентноздатних одиниць будівельних машин необхідно 

проводити дослідження існуючих машин-аналогів за критеріями 

якості та порівнювати їх із найкращими світовими досягненнями. 

Спорудження опор ЛЕП є однією з найбільш трудомістких 

операцій при прокладанні повітряних електромереж. Провівши огляд 

та зробивши аналіз існуючих комплексів по встановленню опор ЛЕП, 



було виявлено, що ці операції виконують декілька машин різного 

технологічного призначення. Це призводить до зменшення 

енергоємності та надійності даних технологічних комплексів. Тому 

було запропоновано створити універсальний комплекс з однієї 

машини, яка б виконувала всі операції зі спорудження ЛЕП. 

Було проведено структурний аналіз комплексів по 

спорудженню опор ЛЕП, а саме, був проведений аналіз основних 

машин: транспортних, бурильних та вантажопідйомних. Розглянуто 

основні опори ЛЕП та машини, які використовуються для 

транспортуючих, бурильних і вантажопідйомних операцій та 

наведені їх основні технічні характеристики, які безпосередньо 

впливають на робочий процес і продуктивність праці. 

Провівши аналіз за функціональними критеріями транспортних, 

бурильних і підйомних засобів, були визначені найкращі з них, та 

виконано структурний синтез запропонованого комплексу зі 

спорудження ЛЕП за обладнанням із найбільш ефективними 

показниками. 

Перевагами даного комплексу є: зниження витрат пального; 

зменшення витрат ресурсів (матеріальних та людських) та затрат на 

обслуговування машини; менша вартість в порівнянні з існуючими 

комплексами; збільшення коефіцієнту ефективності використання 

робочого часу; збільшення продуктивності праці. 

Таким чином, комплекс є не лише універсальним, але й 

ефективним при виконанні всіх послідовних робіт при монтажі опор 

ліній електропередач. 
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ОБГРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ ВИПРОБУВАНЬ ТА  РОЗРОБКА 

СТЕНДУ ДЛЯ КОМПЛЕКСНИХ ВИПРОБУВАНЬ БУДІВЕЛЬНОЇ 

ТЕХНІКИ 

Для підвищення надійності техніки в ході експлуатації сьогодні, 

як правило, виконують методики прискорених випробувань. 

Аналізуючи складний технічний об'єкт, дослідник повинен спростити 



його так, щоб мати доступну для огляду картину, що відображає 

його істинні властивості. Якщо в єдиній картині – моделі не удасться 

відтворити усе, що потрібно для досягнення мети дослідження, то 

будується серія доступних для огляду картин. Це можуть бути 

макети, математичні вирази, експериментальні зразки окремих 

блоків і т.п. Будуючи модель, спрощуючи дійсний об'єкт, спочатку 

варто зрозуміти його властивості і не загубити їх, а потім або 

розвити їх, або ліквідувати. Саме для таких цілей служить системний 

підхід, що повинен являти собою конкретні принципи, орієнтовані на 

певний клас цілей, зокрема, на іспити і навантаження машин. 

Метою винаходу є наближення умов випробувань машин до 

експлуатаційних за рахунок покращення зчеплення між колесом 

випробувальної машини та біговою поверхнею і відтворення 

реального профілю дорожнього полотна. 

Стенд для випробування транспортних засобів, що 

заявляється має в собі суттєві зміни, так як його основні признаки не 

співпадають з признаками відомих вже рішень, а саме: на 

фундамент встановлено ліву та праву станини стенду, кожна з яких 

спирається на основи, на які встановлено передні та задні стійки, 

між якими симетрично відносно центральної вертикальної вісі 

розміщені зовнішня та внутрішня стінка з напрямними, між якими 

встановлено опорні барабани, у верхній частині та натяжні ролики у 

нижній частині, з можливістю обертання навколо вісі за допомогою 

підшипників і фіксуються за допомогою передачі гвинт-гайка та 

охоплені безкінечною стрічкою з камерами для повітря, яка 

проходить  через механізми спускання та накачування повітря та 

аналізатор, що на внутрішній своїй стороні мають клапани. Даний 

стенд можна використовувати для ресурсних випробувань колісних 

транспортних засобів незалежно від діаметра їх коліс. 
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КОНСТРУЮВАННЯ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ 

РОБОЧОГО ОРГАНА ТРАНШЕЄКОПАЧА 

Дискретні системи керування займають значне місце серед 

сучасних засобів автоматизації машин і технологічного 

устаткування. З їхньою допомогою успішно зважуються задачі 

позиціонування робочих органів машин і верстатів з необхідною 

точністю, відтворення імпульсної подачі на приводі робочого органа. 

Завдяки дискретному способу керування такими приводами 

можливе їхнє безпосереднє стикування з цифровими керуючими 

пристроями, до яких відносяться 

мікропроцесори й ЕОМ. 

На кафедрі будівельних 

машин було запропоновано 

конструкцію дискретної системи 

керування робочим органом 

траншеєкопача, в якій для 

створення порційної подачі 

виступатиме генератор імпульсів 

тиску. Даний пристрій 

складається з двох порожнин, в 

яких встановлені золотники з виточками, що рухаючись створюють 

імпульси тиску на робочий орган. Також до пристрою під’єднана 

гідросхема, що керує його роботою та дозволяє точно регулювати 

показники його роботи та збільшити діапазон його використання. 

Завдяки такій конструкції та підключеній гідросхемі пристрій може 

працювати в трьох різних за параметрами амплітуди та частоти 

режимах. 

Таким чином, запропонований пристрій, завдяки своїй 

конструкції та виконанню, дозволить чітко керувати робочим 

процесом на робочому органі траншеєкопача та створювати 

динамічний ефект, що знижує енергоємність та підвищує 

продуктивність.  
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СКРЕПЕР З МЕТАЛЬНИМ УСТАТКУВАННЯМ 

Підвищення продуктивності скрепера та раціональне його 

використання на грунтах, а також розширення експлуатаційних 

можливостей та зниження затрат енергії є питання актуальне при 

роботі скреперів. 

Поставлене завдання можна виконати за допомогою метача 

грунту. Досягнення зазначеного позитивного ефекту забезпечується 

за рахунок установки оптимального початкового кута метання, 

відповідно до виду грунту, за допомогою механізму регулювання 

ходу штока гідроциліндра приводу задньої секції направляючого 

кожуха, а також подальшим автоматичним регулюванням величини 

кута метання в міру заповнення ковша грунтом. Регулювання кута 

метання здійснюється поворотом задньої секції направляючого 

кожуха за допомогою гідроциліндра, у відповідності з даними  

датчика об'єму грунту. Також за необхідністю оператор має змогу 

перейти в ручне керування направляючого кожуха. 

Таким чином забезпечується краще і рівномірне заповнення 

ковша грунтом без утворення так названих «мертвих зон», завдяки 

чому підвищується продуктивність роботи машини, зменшуються 

затрати енергії на набор грунта в ківш, а також дає можливість 

працювати з більш сипкими і роздрібненими порціями грунту, 

завдяки чому розширюються експлуатаційні можливості. 
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ПЛАСТИНЧАТИЙ КОНВЕЄР ПІДВИЩЕНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

Підвищення продуктивності і надійності роботи є питанням 

актуальним в усіх напрямках розвитку будівельної техніки. 

На основі проведеного патентного дослідження, 

запропоновано робочий орган із пружнім елементом, який 



встановлюється між верхні ми та нижніми елементи кріплення із 

наскрізними пазами. 

Такий робочий орган, окрім того, що має здатність до 

поглинання виникаючих вібрацій при завантаженні, ще й компенсує 

втрату матеріалу при транспортуванні. 

На направляючих (Н) з можливістю переміщення по них, 

встановлені вантажонесучі пластини (ВНП). Ходова частина кожної 

ВНП виконана у виді змонтованих в їх нижній частині кронштейнів, 

на яких шарнірно закріплені напіввісі з котками. На ВНП и на 

напіввісях змонтовані відповідно верхні та нижні елементи кріплення 

із наскрізними пазами. Між елементами кріплення розміщенні пружні 

прокладки (П) з упорними буртиками з можливістю фіксації останніх, 

в наскрізних пазах. Тягове зусилля від приводних зірочок 

передається охоплюючим їх тяговим органом на ВНП, які 

переміщуються на котках по Н. При ударних навантаженнях на ВНП 

відбувається стиснення (П), які зменшують жорсткість системи, що 

знаходиться під дією динамічних навантажень. Шарнірне з’єднання 

напіввісей у кронштейнах забезпечує роботу (П) на стиснення. Для 

переводу ВНП з верхньої (Н) на нижню, слугують переводні 

пристрої. 

Підвищення продуктивності і надійності роботи конвеєра 

досягається за рахунок запропонованого пристрою, який зменшує 

вібрацію конструкції, внаслідок чого, кількість втрат матеріалу при 

транспортуванні зменшується. 

 

 

УДК. 621.87 

Р.М. Іваненко, 

студент 

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОДНОКІВШЕВИХ ЕКСКАВАТОРІВ 

В будівництві для земляних робіт широко застосовують 

одноківшеві екскаватори. Тому фірми-виробники приділяють 

постійно увагу удосконаленню їх конструкцій, особливо робочих 

органів.  

Важливою розробкою, що підвищує ефективність навісного 

обладнання являється ротаційний ківш. Це дозволяє повертати ківш 



на 360 градусів, що дає змогу перетворювати робочий орган типу 

«зворотна» лопата в тип «пряма» і навпаки. Крім того, на ківш 

додатково встановлюють гідроциліндри, які можуть нахиляти ківш на 

40 градусів в обидві сторони. Ротаційні ковші дозволяють 

виконувати процеси копання, планування, ущільнення ґрунту, 

перетворюючи екскаватор у багатофункціональну машину. 

Також на одноківшевих екскаваторах пропонується 

застосовувати двощелепні ковші, які дають змогу копати грунт 

ковшем підвищеної місткості, проводити роботу в режимі грейфера 

та захвачувати матеріали. 

Окрім широкого вибору ковшів, на екскаваторах застосовують 

розпушувачі, гаки, гідромолоти, бури, обладнання для навантаження 

лісоматеріалів. Заміна виду робочого обладнання проводиться 

оператором без сторонньої допомоги і не виходячи з кабіни 

екскаватора. Ця операція займає 10-15 с. 

Робочий орган закріплюється на стрілі. Є два види стріл: 

звичайна та телескопічна. Екскаватори з телескопічною стрілою 

застосовуються на майданчиках зі збільшеною робочою зоною 

(наприклад, прибирання завалень будівель). Довжина телескопічної 

стріли досягає до 60 м. 

На екскаваторах у гідроприводах, в основному, 

встановлюються аксіально-поршневі насоси змінної продуктивності з 

автоматичним регулюванням тиску і гідравлічної рідини в 

гідросистемі, залежно від умов роботи та зовнішнього навантаження.  

У гідроприводах робочого обладнання збільшують робочий 

тиск (до 34,4 МПа), що постійно забезпечує високе зусилля відриву 

ковша від ґрунту та полегшення системи керування навісним 

устаткуванням. 
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ОДНОПРОХІДНА ГРУНТОЗМІШУВАЛЬНА МАШИНА 

Будівництво доріг вищої категорії (з асфальтобетонним і 

цементобетонним  покриттям) потребує великих витрат. Наприклад, 

шестисмугова асфальтобетонна дорога, має вартість приблизно 

млн. доларів за 1 км. Тому в деяких випадках доцільніше 

будівництво доріг полегшеного типу. Така дорога не потребує 

створення основи, а дорожнє покриття створюється перемішуванням 

в’яжучих матеріалів (бітуму або цементу з водою) з ґрунтом, що 

залягає по трасі дороги. Тому такі дороги ще називаються дорогами 

із місцевих матеріалів. Однією з машин для створення таких доріг є 

однопрохідна ґрунтозмішувальна машина. Робочий орган такої 

машини складається із кількох (двох,- чотирьох) валів з приводами, 

на яких закріплені різальні і змішувальні елементи. Робочі органи 

розміщуються в середині закритої камери (кожуха). Кожух     

прикріплюється до базової машини. Весь робочий процес 

відбувається в замкненому просторі. Перший робочий орган 

(ударник) руйнує ґрунт на великі шматки, другий (фреза) подрібнює 

ці шматки на частинки необхідного розміру. Два останніх робочих 

органа (змішувачі) перемішують подрібнений ґрунт з  бітумом, який 

подається насосом в кожух. Після проходу машини, отримана суміш 

ущільнюється котком.  

Пропонується внести зміни в конструкцію робочого органа, 

зокрема, замінити два перших робочих органа на один - роторно-

ударний. 

Роторно – ударний  робочий орган забезпечує більшу величину 

стружки ґрунту, що руйнується, в порівнянні із звичайним фрезерним 

робочим органом. 

За рахунок дії відцентрової сили, ударник притискується до 

упору і наносить удар по ґрунту,після чого за інерцією відкидається 

назад. При повороті робочого органа на деякий кут другий ударник 

займає початкове положення першого, а вісь робочого органа 

пересувається на якусь відстань. Внаслідок того,що наступні 

ударники мають меншу довжину в порівнянні із попереднім , їх 



взаємодія з новою частиною масиву відбувається при повороті 

робочого органа на деякий кут. Це забезпечує руйнування кожним 

ударником визначеної частини масиву. При розробці ґрунтового 

масиву з відкритою стінкою, зруйнована зона збільшується за 

рахунок появи тріщин, які виходять на бокову поверхню. У цьому 

випадку основним фактором є оптимальне плече сколювання, 

величину якого можна отримати за умови забезпечення мінімуму 

енергії , необхідної для утворення тріщини. 
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БУЛЬДОЗЕРНЕ УСТАТКУВАННЯ БАГАТОЦІЛЬОВОГО 

ВИКОРИСТАННЯ 

У теперішній час у бульдозеробудуванні помітні тенденції 

підвищення одиничної потужності, розмірів робочих органів та 

транспортних швидкостей, гідрофікації керування, поліпшення 

ергономічних та технічних показників, підвищення якості 

виготовлення та надійності. Діапазон потужності бульдозерів (18-

2000 ) кВт; керування робочим органом гідравлічне з тиском до (25-

35) МПа. 

Перспективним є створення робочих органів, які мають 

властивості широкої адаптації до зовнішніх умов та видів робіт. Ця 

тенденція характеризується появою бульдозерів з перекосом 

відвалу у поперечній площині, відвалів з керованим виступаючим 

середнім ножем (ВСН), відвалом з двоножевим робочим органом зі 

змінним кутом різання і відвалів, які мають щелепні захвати . 

Найбільш досконалими та перспективними робочими органами 

бульдозерів є органи з щелепним захватом, шнеком та ВСН, так як 

за допомогою висувного середнього ножа збільшується тиск на 

грунт, що дозволяє розробляти ґрунти вище III категорії, а також 

розширює експлуатаційні можливості бульдозерного обладнання, 

так як бульдозер з таким робочим обладнанням (органом) може 

виконувати різні роботи  (зменшення тиску на зрізаємий пласт 

грунту, захват та транспортування довгих труб, стовпів, дерев та 



ін..). Дослідження показали, що відвал бульдозера, забезпечує 

можливості широкої його адаптації до різних грунтових умов та видів 

робіт.  

Запропоноване обладнання можливо встановлювати на 

тягачах будь – якого тягового класу. Найбільш ефективно 

застосувати його на бульдозерних агрегатах малої та середньої 

потужності, якими треба виконувати широкий спектр робіт. 

Розрахунки показали збільшення продуктивності агрегату при 

розробці грунтів підвищеної міцності до 25-60%, а піщаних — до 15-

20%. 
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КАМЕНЕРІЗАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 

В сучасному будівництві широко використовуються алмазні 

різальні інструменти, які, в порівнянні з традиційними на основі 

карбіду кремнію та електрокорунду, мають ряд переваг: 

підвищену  стійкість та довговічність і забезпечують більшу 

продуктивність завдяки застосуванню великих робочих 

швидкостей. 

З метою підвищення ефективності алмазних відрізних 

кругів, пропонуються деякі вдосконалення, суть яких полягає у 

виконанні корпусу диска з двох спаяних між собою дисків і 

виконанні профілю різальної кромки трикутною.  

Головна перевага спарених дисків полягає у зменшенні 

амплітуди коливання робочого органа, що зменшує шумові 

навантаження і покращує технологічні показники. Завдяки 

зменшенню амплітуди коливань зменшується частота сколів 

алмазних зерен, що позитивно впливає на довговічність кругів. 

В результаті експериментального порівняння спарених 

кругів і кругів традиційної конструкції встановлено, що при 

застосуванні спарених кругів втрати алмазів зменшились на 

15% в порівнянні із цим показником для кругів традиційної 

конструкції. Енергоємність різання спареним кругом в порівнянні 



з традиційним зменшилась на 12%. Також встановлено, що 

трикутний профіль різальної кромки круга зменшує бокове биття 

інструменту. Це забезпечується виконанням трикутної поверхні 

під кутом 45 до основи, саме під яким відбувається затуплення 

інструменту при прямокутній різальній кромці. Зменшення биття 

зменшує побічні втрати алмазного шару. 
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СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ 

Зачисні операції відносяться до масових трудомістких і в 

більшості випадків виконуються абразивними кругами,які 

встановлено на ручні кутошліфувальні машини. Зачистка 

виконується бічною поверхньою круга під кутом 15…40 градусів,при 

цьому на круг діють відцентрові і згинаючі зусилля, зачистні круги 

випробовуються тільки від дії відцентрових сил. Згідно стандарту ,на 

швидкості у 1,5 разів вище за робочу. Нами розроблено стенд, який 

дозволяє випробовути зачистні круги з урахуванням відцентрових 

згинаючих зусиль,що дозволило наблизити випробування до 

реальних умов їх експлуатації. Стенд (рис.1) складається із двигуна 

1, який приводить до руху гвинт 2, по якому рухається штанга 3, 

закріплена кутошліфувальна машина 5 з зачистним кругом. За 

допомогою ричага 4 регулюють кут нахилу круга відносно 

горизонтальної площини. На кутошліфувальній машині встановлено, 

розроблений нами мультиплікатор,який дозволяє збільшити число 

обертів на вихідному валу до 17000 об/хв. Регулювання швидкості 

виконується за допомогою реостату. Тиск круга на випробувальну 

площину відбувається за допомогою ексцентрика 6, у цьому разі 

зусилля не повинні перевищувати 5…7 кг. Розроблений стенд 

дозволяє проводити випробування відрізних і зачистних абразивних 

армованих кругів. 



 
Рис.1. Стенд для випробування абразивного інструменту 
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РОЗПУШНИК ІЗ ЗМЕНШЕНИМ ЗУСИЛЛЯМ ЗАГЛИБЛЕННЯ ЗУБА 

В роботі розглядається випадок роботи наконечником з 

площадкою зносу в режимі заглиблення робочого органа. 

Характерною особливістю роботи розпушників є часта зміна глибини 

різання , тому заглиблення робочого органа відбувається до кількох 

десятків разів на кожну годину роботи. 

Площадка зносу орієнтована під від’ємним кутом  до траєкторії 

різання . Величина цього кута в середньому дорівнює 10°. В сталому 

режимі величина цього кута не змінюється. 

Заглиблення робочого органа відбувається на ходу  

розпушника. При цьому відбувається складання двох швидкостей – 

переміщення розпушника і заглиблення робочого органа. Внаслідок 

цього траєкторія переміщення наконечника буде відхилятися від 

траєкторії руху машини на кут φ. Кут нахилу площадки зносу до 

дійсної траєкторії переміщення наконечника буде дорівнювати сумі 

кутів нахилу площадки зносу в сталому режимі δ1ст і кута φ (рис.1,а). 

 
Рис.1. Взаємодія з ґрунтом площадки зносув сталому режимі 

роботи (а) і при заглибленні зуба (б). 



Відомо, що із збільшенням кута нахилу площадки зносу до  

траєкторії різання опори ґрунту  збільшуються пропорційно його 

величини, приблизно на 5% на один градус збільшення δ1.  Як 

показали розрахунки для розпушника ДП-9С, максимальна величина 

кута φ складає 30°, тобто опори різанню будуть збільшуватись на 

150%. Для зменшення опорів ґрунту при заглибленні робочого 

органа пропонується така конструкція навіски. Робочий орган 

встановлюється на рамі з можливістю його вертикального 

заглиблення . При цьому величина кута φ зменшується (рис.1,б) і, 

відповідно, будуть зменшуватись опори ґрунту. 
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СТАБІЛІЗАЦІЯ ГЛИБИНИ РІЗАННЯ ҐРУНТУ РОЗПУШНИКОМ 

Одним з найбільш ефективних і економічно вигідних способів 

розробки міцних (скельних і мерзлих) ґрунтів є їх пошарове 

руйнування навісними розпушниками на базі потужних гусеничних 

тракторів. Цей спосіб вигідно відрізняється від інших високою 

продуктивністю, незначними величинами енергоємності і 

собівартості розробки ґрунту при відносній простоті і невеликій 

металоємкості робочого обладнання. 

Однією з проблем, що негативно впливають на роботу 

розпушників, є самовільна зміна глибини різання. При роботі гострим 

наконечником зуб розпушника затягується в ґрунтовий масив, а при 

зношеному наконечнику (при наявності на ньому площадки зносу) – 

виштовхується з нього. При цьому розпушник може вивішуватись 

відносно однієї з крайніх його бази. Це призводить до погіршення 

зчеплення гусениць базового трактора з ґрунтом, порушення 

стійкості машини і ускладнення керування нею. 

В магістерській роботі розроблено методику, яка дозволяє 

визначити умови стійкості розпушника в робочому режимі. Ці умови 

характеризуються відсутністю як затягування робочого органа в 

ґрунтовий масив, так і його виштовхування із масиву, що 

забезпечується зрівноваженням моментів всіх діючих на розпушник 



сил відносно передньої крайньої точки бази трактора. Підтримка цієї 

умови виконується зміною величини плеча дії сили противаги, яка 

встановлюється в передній частині трактора замість бульдозерного 

обладнання з можливістю пересування по поздовжній осі 

розпушника. 

Методика дозволяє визначити розміри навіски для розміщення 

противаги і режими роботи розпушника (глибину різання ґрунту і 

відповідну довжину плеча дії сили противаги відносно передньої 

крайньої точки бази трактора), при яких забезпечується сталий 

режим роботи агрегату. 

Запропоновано конструкцію наконечника з конструктивно 

сформованою площадкою зносу, величина якої не змінюється при 

роботі розпушника. 
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БУЛЬДОЗЕРНЕ УСТАТКУВАННЯ З ГВИНТОШНЕКОВИМ 

ІНТЕНСИФІКАТОРОМ  

Зворотнє засипання траншей при прокладці газо- та 

нафтопроводів і інших комунікацій є однією із трудомістких операцій, 

яка потребує використання комплекту машин. 

Бульдозер має переваги при засипанні траншей - 

універсальність, маневреність, простоту конструкції, але є і недоліки: 

робота проводиться циклічними, човниковими рухами машини, що 

викликає збільшення смуги відчуження, збільшення витрат часу й 

палива в порівнянні з безперервним способом засипання; напружена 

робота бульдозериста; машина сприймає більші навантаження на 

ходову частину й трансмісію. Так само знижується якість засипання 

ґрунту: нерівномірна подача ґрунту в траншею великими порціями 

може привести до зсуву труб відносно одна одної, до ушкодження їх 

ізоляції й утворенню порожнин. 

Бульдозер з гвинтошнековим інтенсифікатором може бути 

використаний для пошарової розробки ґрунту, працюючи в якості 

шляхопрохідника й для зворотного засипання траншей. Головний 



фактор, який визначає високу продуктивність цієї машини - 

безперервність робочого процесу, який містить у собі різання, 

екскавацію ґрунту з забою і його транспортування. 

У процесі роботи бульдозера найбільша частина енергії 

затрачається на різання ґрунту і його переміщення. Процес 

заглиблення відвалу в ґрунт впливає на час і шлях розробки ґрунту, 

що в свою чергу впливає на продуктивність, тому ножова система 

(НС) обладнана виступаючим ножем трапецієподібної форми 

(ВНТФ) сприяє зниженню енергоємності процесу копання ґрунту - за 

рахунок збільшення маси призми волочіння й зменшення опору 

ґрунту копанню. 

Таким чином, бульдозерне устаткування з гвинтошнековим 

інтенсифікатором і висувним ножем підвищує продуктивність 

бульдозера, покращує якість і прискорює виконання робіт, зменшує 

навантаження на машину та тракториста і витрати енергоносіїв. 
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СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ 

ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН 

Перспективним напрямком розвитку робочих органів 

землерийних машин безперервної дії є розробка та конструювання 

робочих органів з можливістю регулювання потоків виносу грунту. 

На кафедрі будівельних машин Київського національного 

університету будівництва і архітектури розроблені робочі органи, які 

мають встановлену на привідному валу ступи цю, зв’язану з 

діаметрально розбіжними транспортувальними елементами, які 

обладнані різальними елементами, приєднаними до ободу. 

Транспортувальні елементи виконані у вигляді трапеції, яка більшою 

основою прикріплена до ступиці, меншою жорстко зв’язана з 

ободом. 

У даному технічному рішенні створюються направлені потоки 

грунту, тим самим знижуються енергетичні витрати на 



непродуктивне змішування грунту, розробленого робочим органом 

при його транспортуванні. 

Запропоновано встановити на базову машину навісне 

обладнання розроблене для двох робочих органів з направленими 

потоками виносу грунту, яке має встановлені на рамі вертикальні 

стояки, до яких прикріплені вертикальні гідроциліндри і 

горизонтальні балки з шарніром, до якого кріпиться рукоять з 

приводом робочих органів та робочими органами. Механізм 

керування вертикальним переміщенням робочих органів виконано у 

вигляді гідроциліндрів. 

Запропоноване навісне обладнання дає змогу розробляти 

траншеї великої ширини змінного профілю, дозволяє також 

максимально приблизити робочі органи до базової машини та 

повністю реалізувати як можливості робочого органу, так і базової 

машини. 

 

 

УДК 621.3.07 

Ю.О. Чмель,  

cтудентка 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ 

ВИКОРИСТАНННЯМ КОМБІНОВАНИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ 

Перспективним напрямком розвитку сучасної України є 

використання альтернативних джерел енергії. Саме тому, останнім 

часом в цьому напрямку акцент робиться на застосування 

органічних відходів сільського господарства, в тому числі біомаси. 

Спалювання біомаси відбувається у комбінованому 

теплогенераторі. Отримана теплова енергія може надалі 

використовуватись у сушарках для сушіння будь-яких сипких 

матеріалів. 

Ефективна робота комбінованих теплогенераторів потребує 

наступних умов: розробки технологій підготовки біомаси, систем 

автоматизованого керування процесом спалювання, спеціальних 

(керамічних) матеріалів для камери згорання.  



Система автоматизації процесу сушіння складається з 

наступних технологічних обладнань: бункер сировини, камера 

згорання, повітряний теплообмінник та сушарка. 

Автоматизація процесу сушіння відбувається наступним чином:  

з бункеру сировина біомаси по шнековому транспортеру поступає до 

камери згорання. Швидкість обертання транспортеру регулюється 

шаговим двигуном, що дає змогу виконувати плавне регулювання 

подачі сировини до теплогенератора. В камері відбувається 

спалювання сировини і виділення теплової енергії. Температура і 

наявність полум'я у камері згорання контролюється датчиками. Далі 

у повітряному теплообміннику теплова енергія передається повітрю і 

на виході отримуємо сушильний агент. Температура сушильного 

агенту контролюється датчиком. Отриманий сушильний агент по 

рукавах надходить до сушильної камери. В сушарці під дією 

сушильного агенту відбувається сушіння матеріалу завдяки 

збільшенню температури та зменшенню вологості сипких матеріалів.  

Розробка, впровадження і використання автоматизованих 

систем процесу сушіння сипких будівельних матеріалів, з нашої 

точки зору, забезпечить високу економічну та екологічну 

ефективність сучасних енергетичних систем. 

 

 

  



Підсекція при кафедрі машини та обладнання технологічних 

процесів 

 

УДК 621.3.011 

М.Г. Кобижський, 

студент 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ВІБРОМАШИНИ З УРАХУВАННЯМ УМОВ 

ВЗАЄМОДІЇ З ДЖЕРЕЛОМ ЕНЕРГІЇ 

Вібраційні машини широко використовуються в будівництві для 

виконання ряду технологічних операцій: подрібнення, сортування, 

перемішування, ущільнення. Основна вимога, що висувається до 

вібраційної техніки, полягає в необхідності забезпечення наперед 

заданих технологією параметрів роботи. Такими основними 

параметрами являються амплітуди і частота коливань. Більшість 

машин працюють у сталому режимі із заданою частотою коливань, а 

амплітуда коливань в значній мірі залежить від достатнього 

врахування взаємодії робочого органу машини із оброблюваним 

середовищем та ступені взаємодії вібраційної системи ―машина - 

середовище‖ з джерелом енергії. Відносно руху вібросистеми з 

однією ступінню волі подібна задача вирішується шляхом 

використання показових функцій, а отримані інтеграли визначаються 

через інтеграли Френеля, які відповідним чином зв’язані з функціями 

Бесселя. Щодо більш складних систем, пов’язаних із ефектом 

Зомерфельда при роботі в зоні близькій до резонансу, 

використовуються наближені методи. 

До вказаних складних систем відносяться вібромашини зі змінними у 

часі амплітудно-частотними параметрами, дослідження яких 

потребує аналізу конструктивних особливостей , пошуку ефективних 

приводів, які забезпечують перехід через резонанс без суттєвого 

впливу на величину амплітуди коливань. 

Виконаний аналіз конструкцій вібромашин засвідчив відмінність 

рішення щодо методів зміни амплітуди і частоти коливань, однак 

сучасна технологія потребує створення вібромашин зі змінними у 

часі параметрами і режимами роботи та дослідження їхньої 

надійності. Одним із можливих рішень є використання у якості 

джерела енергії електромагнітних або гідравлічних збудників 



коливань для зміни частоти, а амплітуда коливань може бути 

обмежена при переході через резонанс шляхом застосування 

активних чи пасивних методів. 
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СУЧАСНІ ПАЛИВНІ СИСТЕМИ ДВИГУНІВ (COMMON RAIL) 

Common Rail, (англ. загальний шлях, магістраль) – сучасна 

система живлення дизельних ДВЗ із безпосереднім впроскуванням 

палива в циліндри, основним елементом якої, є паливний 

акумулятор. 

Вперше системи живлення акумуляторного типу застосовували 

на судових дизельних двигунах починаючи із 1910 року. Високий 

тиск впроскування дозволяв підтримувати роботу двигуна на всіх 

режимах. Нові вимоги до системи живлення та дизельних двигунів 

вцілому, а саме: управління тиском, характеристики паливоподачі та 

керування кутом випередження впроскування, нові екологічні 

стандарти, призвели до створення нового покоління акумуляторних 

паливних систем з електронним управлінням. Вперше, серійно 

застосована електронна акумуляторна система була впроваджена 

компаніями Fiat та Elasis. 

При розробці даної системи було взято за основу систему із 

безпосереднім впроскуванням палива у циліндри двигуна. Також 

система Common Rail укомплектована ЕБК (електронний блок 

керування), що дозволяє якісно підвищити продуктивність усієї 

системи живлення. Традиційні для дизельних систем живлення 

поршневі ПНВТ (паливні насоси високого тиску) задовольняють 

потреби системи, але є непрактичними. Як правило, у системі 

застосовуються паливні насоси шестеренного та роторного 

(роликового типу) із автономним електроприводом, які занурені у 

паливному баці. Тиск подачі визначається заповненням плунжерного 

простору та мащенням і становить 0,5…0,8 МПа. 

Інформація від різних датчиків надходить в ЕБК. Згідно з 

характеристичними картами, які зберігаються в пам’яті, блок 



враховує оптимальну кількість впроскування палива для кожного 

циліндра на всіх режимах роботи двигуна. Також ЕБК виконує 

функцію моніторингу та само діагностування, що полегшує пошук 

несправностей. 

 

 

УДК 69.0025.658.011.54 
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студенти 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ 

В будівельній індустрії використовуються машини для 

виконання перемішування, сортування та ущільнення матеріалів, а 

також вантажопіднімальної техніки, які відносяться до динамічних 

систем. Ефективність застосування цих динамічних систем в значній 

мірі визначається забезпеченням параметрів машин, що задаються 

технологією, а також продуктивністю та енергоємністю. Якщо 

технологічні параметри визначаються достовірністю вибраної 

розрахункової системи, то енергоємність, продуктивність та 

матеріалоємність оцінюється в основному критеріями, що 

визначають вищезгадані характеристики машин. За 

класифікаційними ознаками критерії можна поділити на чотири 

групи: функціональні, технологічні, економічні та антропологічні, які, 

в тій чи іншій мірі, дають можливість оцінити раціональну 

конструкцію машин. 

В роботі змістовно розглянуто функціональні та економічні 

критерії. В групі функціональних критеріїв дослідженні такі показники 

і приведені характеристики: робочі параметри, надійність і 

ефективність дій. За приведеними значеннями робочих параметрів 

розглянута та здійснено розрахунки для вібраційних машин, що 

застосовуються для ущільнення будівельних сумішей, для баштових 

і автомобільних кранів, для виконання монтажних робіт. 

Визначенні зони ефективного використання автомобільних і 

баштових кранів за критерієм, що оцінює такі параметри як: загальна 

енергія, вантажний момент і висота підйому. Побудовані гістограми 

для двох типів кранів – автомобільного і баштового, визначенні 

ефективні конструкції цього класу машин. Отримані аналітичні 



залежності для визначення основних параметрів 

вантажопіднімальної техніки та вібраційних машин для ущільнення 

будівельних сумішей. Розглянуті критерії та методика їх визначення 

можуть бути ефективно використані і для інших машин, які 

представляються динамічними системами. 

 

 

УДК 539.379.4 
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МАШИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТА СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ 

В наш час все більше і більше в будівництві використовують 

сухі будівельні суміші. Для їх виробництва використовують 

спеціальні машини-змішувачі. В деяких матеріалах використовують 

дуже маленьку кількість домішок на великі об’єми матеріалів, і тому 

змішувачі повинні мати дуже велику ступінь перемішування, щоб 

забезпечити рівномірність розподілу домішок по всьому об’єму. Так 

як сухі будівельні суміші бувають різної густини та міцності, 

використовують різні типи змішувачів, наприклад: 

- змішувачі безперервної дії; 

- безперервної дії з без вальним гвинтом 

- лопатеві двобальні; 

- циклічної дії; 

- конічні гвинтові; 

- плужного типу; 

Розглянемо змішувачі плужного типу. Він з’явився в результаті 

ретельних розробок на основі всесторонього досвіду, який збирався 

при виготовлені і експлуатації великого числа установок для різних 

галузей промисловості. Робота цих міцних і надійних змішувачів 

заснована на принципі ―псевдорозжиження компонентів, що 

переміщується. В якості інструменту перемішування використовують 

елементи у формі плуга, які обертаються  всередині циліндричної 

ємності. Виникаючі при цьому вихрові центробіжні сили викликають 

хаотичний рух частинок матеріалу, що призводить до їх ефективного 

перемішування. 



Робочими органами змішувачів є різні види наконечників та 

допоміжних пристроїв,  наприклад: стандартні наконечники, з 

ріжучим ребром, лопатеподібний або відцентрового типу, також 

використовують ніж типу ―тюльпан‖ та клиноподібний ніж. 

Розвантаження матеріалу відбувається через бомбовий люк. 

 

 

УДК 693.542 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОУСТАНОВКИ ДЛЯ 

ВИГОТОВЛЕНЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗРАЗКІВ БЕТОНУ 

В умовах сучасного будівництва велику увагу приділяють якості 

бетонної суміші, адже від неї залежить міцність і довговічність 

майбутньої споруди. Досить часто результати випробувань 

контрольних зразків бетону, що відбираються на будівельних 

майданчиках, не відповідають проектному класу бетону. Детальний 

аналіз випробувань контрольних зразків показав, що основними 

причинами втрати якості бетонної суміші в зразках є: неправильне 

відбирання зв’язків; використання форм, що не відповідають 

нормативним документам; недотримання умов зберігання зразків. 

Оцінка якості здійснюється різними методами, серед яких, найбільш 

застосовується контроль зразків, відформованих на лабораторному 

майданчику. 

Згідно з ДСТУ процес ущільнення проводять на 

вібромайданчиках, що забезпечують відповідні технологічні 

параметри процесу ущільнення. Однак, в більшості випадків 

результати випробувань зразків є далекі від проектних, що 

обумовлено невідповідністю заданих технологією режимів і 

параметрів вібрації. 

У зв’язку з цим, був виконаний огляд та аналіз різних 

конструкцій вібромайданчиків. Для проведення аналізу були 

застосовані критерії, що визначають енергоємність, 

матеріалоємність і динамічні параметри робочого процесу. 

Розглянуті конструкції мають різні значення критеріїв, а за 

конструкцією приводу при включенні і виключенні площадки, має 



перехід через резонанс, де величина амплітуди значно перевищує 

необхідну. З метою перевірки отриманих результатів були складені 

рівняння руху і здійснені дослідження системи. Рішення рівнянь 

здійснювалося методом Рунге - Кутта 4 - го порядку. 

Виконані дослідження дозволили виконати загальний рух 

системи в перехідних і сталих режимах роботи, виявлені зони 

значного збільшення амплітуди коливань. Тому виникає проблема 

необхідності створення та дослідження такої віброустановки, в якій 

перехідні процеси не впливають на заданий робочий процес. 

 

 

УДК 69.057.5 
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БУРО-ІН’ЄКЦІЙНІ УСТАНОВКИ 

Протягом останніх 15 років у всьому світі широкого 

розповсюдження набула нова технологія виготовлення бетонних 

буро-ін’єкційних  паль. Безшумність виробництва, відсутність 

вібрації, висока продуктивність, порівняно мала собівартість та інші 

переваги цієї технології забезпечили краще використання і 

незамінність виготовлення фундаментів у стиснених міських умовах.  

Сама бурова установка складається з ходової платформи на 

гусеничному ходу, підйомної стріли та напрямної, яка утримується 

стрілою і по якій здійснює поступальний рух вгору і вниз, власне сам 

бур з своїм приводом. Підйом і опускання бура здійснюється за 

допомогою електропривода, який складається з асинхронного 

кранового двигуна, редуктора, поліспасту та електромеханічного 

гальма. Подача бетону в бур здійснюється за допомогою 

бетононасоса через бетоновод. 

Підвищення продуктивності в різних тяжких умовах бурової 

установки можливе за допомогою: 

- використання шнека з різним кроком та нахилом спіралі для 

збільшення швидкості буріння в різних умовах опору ґрунту; 

- автоматизації виробництва процесу виготовлення палі. 



Важливими складовими автоматизації є датчики для 

відхилення мачти від вертикалі та датчик виміру тиску бетонної 

суміші. 

Датчик виміру тиску бетонної суміші використовується для 

виміру тиску на виході з бетонолітної труби. Наявність у бетоні 

абразивних матеріалів таких як щебінь, пісок, цемент не дозволяє 

виміряти тиск прямим способом. Тому вимір тиску можливий 

непрямим способом через роздільну камеру заповнену 

вимірювальною рідиною. Сама вимірювальна рідина повинна мати 

низький температурний коефіцієнт розширення та бути сумісною із 

чутливими елементам таким як: манометр, датчик тиску або 

регулятором тиску. 

 

 

УДК 69.002.5 

А.О. Сподин, 

студент  

 

МАШИНИ ДЛЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ 

З моменту створення в 1909 році фірма REMS розробляла 

продукцію для обробки труб,особливо для монтажу сантехнічних і 

опалювальних систем. Спочатку випускалися ручні інструменти, 

потім верстати й електроінструменти. 

Для нарізування різі використовують:REMS Eва. Ручний клуп з 

швидкозмінними різьбонарізними головками. Ручний різьбонарізний 

клуп для трубної та болтової, правого й лівого різьблення. Один 

храповий важіль для всього робочого діапазону,та REMS Магнум . 

Різьбонарізний  верстат для нарізування трубного, болтового 

різьблення, автоматичне охолодження й змащення.  

Для різання труб використовують: REMS Тигр. Електрична 

шабельна пилка. Високопродуктивний, зручний електроінструмент 

для легкого пиляння під прямим кутом на місці монтажу, без 

лещат,та REMS РАС П Труборіз, надійна, зручна U-Образна форма.  

  Для гнуття труб використовують REMS Свінг. Ручний 

трубогиб, універсальний, для вигинання багатьох видів труб. Швидка 

робота здійснюється завдяки механізму подачі й швидкому 

поверненню. 



Для розширення та відбортовки труб використовують REMS 

Екс-Пресс Cu. Ручний розширник труб – якісний інструмент для 

розширення й калібрування труб, для монтажу труб без фітингів 

Для пайки мідних труб використовують REMS Хот Дог 2. 

Електричні паяльні щипці. Високопродуктивний, дуже легкий 

електроприлад для м'якої пайки. Без трансформатора, 

підключається безпосередньо до мережі. 

Для зварювання пластикових труб використовують REMS 

ЭМСГ 160. Пристрій для зварювання електромуфтами. 

Високопродуктивний, зручний пристрій для зварювання стічних труб 

електромуфтами з PE, автоматичне зварювання.  

Для алмазного свердління використовують REMS Пикус S3. 

Електрична машина алмазного свердління. Потужний ручний 

електроінструмент для кільцевого свердління залізобетону, цегли й 

інших матеріалів. Мокрого й сухого свердління, вручну й з 

використанням стійки. 

 

 

УДК 621.86.(075.8) 

В.О. Улазовський, 

студент 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСОТНИХ КРАНІВ В 

БУДІВНИЦТВІ 

Для досягнення мети необхідно оцінити ринок висотних кранів, 

їх ефективність та сучасний стан. 

Сучасний баштовий кран представляє собою складну 

конструкцію, що здійснює підйом, переміщення та установку вантажу 

з великою точністю позиціювання електронного управління та 

найбільш передових систем переміщення. 

В наш час при створенні баштових та стрілоподібних кранів 

широкого використання метод модульного проектування і 

виготовлення, що передбачає застосування уніфікованих блоків, 

вузлів і механізмів. Цей метод дозволяє створювати велике число 

модифікацій базових моделей. Розмірні параметри кранів 

змінюються за допомогою змінних модулів стріл та башт. 



Застосування модульного принципу при створенні кранів дає 

можливість на базі обмеженого числа типорозмірів отримати 

практично не обмежене число виконань кранів, що відрізняються 

способом установки, типом стріли, висотою підйому, 

вантажопідйомністю та іншими характеристиками. 

Розглянуто 25 моделей баштових кранів, 5 виробників 

представлених на ринку України. На основі технічних характеристик 

були обрані та розраховані критерії оцінки баштових кранів. 

Критерії оцінки є найважливішими показниками якості та 

ефективності дійсного стану технічного об’єкта. Особливо важливі ці 

критерії при розробці нових ТО та їх порівняння із кращими 

світовими досягненнями. 

 

 

УДК 534 

А.А. Хоменко, 

студент 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙМАШИНАМИ СТАТИЧНОЇ ТА 

ДИНАМІЧНОЇ ДІЇ  

Робочим процесом ущільнення будівельних сумішей 

вважається процес передачі енергії від робочого органу 

вібромашини до середовища, в результаті чого виникає напружено-

деформований стан, який і визначає ефективність ущільнення. 

Для здійснення процесів ущільнення, застосовуються машини 

статичної та динамічної дії. До статичних відносяться – катки,преси,а 

до динамічних – вібромайданчики,вібратори,вібропреси. Є машини і 

комбінованої дії,коли поряд із вібраційною дією, в якості допоміжної 

дії, використовуються статичні (наприклад, поєднання 

віброплощадки і статичного при вантаження). Аналіз конструктивних 

та технологічних параметрів, виконаних за методикою,що 

передбачала встановлення конструктивних параметрів (статичних 

моментів від приводу)та технологічних параметрів(амплітуд і частот 

коливань ,режимів ущільнення сумішей).  

Наступним етапом методики є приведення цих параметрів до 

безрозмірних критеріїв (відношення прискорення до прискорення 



вільного падіння тіла ,співвідношення частот вимушених і вільних 

коливань ,відношення змушуючої сили до інерційної сили 

вібросистеми,часу ущільнення до періоду коливань). 

Завершаючим етапом методики являються розрахунки цих 

критеріїв для конкретних умов ущільнення будівельних сумішей. Так 

,визначені критерії для вібраційних машин показали,що більш 

ефективним є вібраційний режим, який дає більш високі значення 

прискорення та зменшення часу на здійснення роботи процесу 

ущільнення сумішей. 

Отримані числові значення критеріїв є передумовою для 

раціонального вибору параметрів при проектуванні вібромашин під 

конкретні умови їх застосування. 

В подальшій науковій роботі передбачено використання 

отриманих результатів дослідження для виконання лабораторних 

робіт,в курсовому та дипломному проектуванні.  

 

 

Підсекція при кафедрі основ професійного навчання 

 

УДК 624.133 

І.В. Швець, 

студент  

ЗМІННЕ ОБЛАДНАННЯ НА ОДНОКІВШЕВОМУ ЕКСКАВАТОРІ ДЛЯ 

РОЗРОБКИ СКЛАДНИХ ЗАВАЛІВ 

Бурхлива інтенсифікація виробництва і суспільної діяльності, 

які спостерігаються в останні десятиріччя, техногенні навантаження 

та стихійні лиха суттєво збільшили кількість аварій і людських жертв 

як у виробничому, так і громадському секторі. Це вимагає наявності 

парку спеціальної мобільної техніки для ліквідації наслідків аварій і 

рятування людей. Ситуація ж з технічними рятувальними засобами в 

Україні незадовільна. В розпорядженні аварійно-рятувальних служб 

знаходяться засоби малої механізації, звичайно - це комплекти 

електроприводного аварійно-рятувального інструменту, ножиці та 

розжими із зусиллям до 3 кН тощо, а також використовуються 

звичайні бульдозери, екскаватори, грейфери та інша будівельна 

техніка. Але за значних руйнувань і завалів цього обладнання 

недостатньо для швидкого та узгодженого виконання комплексу 



рятувальних робіт. У зв’язку з цим, зростає роль універсальних 

будівельних машин, насамперед, екскаваторів, які можуть швидко 

переоснащуватись різноманітним змінним навісним обладнанням, 

маніпуляторами тощо, здатними виконувати будь-які аварійно-

рятувальні роботи з ліквідації завалів. 

Для цього найбільш доцільне використання додаткового 

змінного навісного обладнання до екскаваторів у вигляді 

гідромолотів, гідрозубил, дискових пил, гідросколювачів-різальників 

тощо. 

У своєму дипломному проекті автор спроектував змінне навісне 

обладнання на екскаваторі ЭО-5122, яке може використовуватись 

для динамічного руйнування гідромолотом великогабаритних плит, 

панелей тощо, з наступним розчищенням проходів у завалах ковшем 

цього ж екскаватора або гідрозахватом. 

 

 

УДК 621.873 

Ю.С. Пустова, 

студентка 

 

КОЗЛОВИЙ КРАН З ЧАСТОТНИМ КЕРУВАННЯМ ДВИГУНОМ 

ПЕРЕСУВАННЯ ВАНТАЖНОГО ВІЗКА 

Останнім часом гостро постало питання щодо зменшення 

енерговитрат на виробництві, зокрема, при роботі вантажопідіймальних 

машин. Підвищені енерговитрати при роботі кранів, здебільшого 

пов’язані зі збільшенням тривалості робочого циклу крана та із 

нерівномірним навантаженням на приводні механізми. Основною 

причиною цих явищ є розгойдування вантажу на гнучкому підвісі при 

його переміщенні. Крім того, розгойдування вантажу створює 

незручності, які загрожують безпечній роботі такелажників та 

ускладнюють прицільне наведення вантажозахватного пристрою на 

вантаж і укладання вантажу на задане місце. 

На цій підставі пропонується вдосконалення привода вантажного 

візка козлового крана шляхом встановлення частотокерованого 

електрообладнання. Перетворювач частоти – це пристрій, призначений 

для перетворення змінного струму однієї частоти в змінний струм іншої 

частоти. Частотний перетворювач, здебільшого, підключається між 



контролером-вмикачем електродвигуна візка та самим 

електродвигуном. Це дозволяє, змінюючи частоту струму за допомогою 

перетворювача, змінювати кутову швидкість ротора електродвигуна, а 

відповідно й швидкість пересування вантажного візка. Таким чином, при 

використанні частотного перетворювача можна забезпечити плавне 

рушання та гальмування вантажного візка, забезпечивши при цьому 

максимальну робочу швидкість його пересування. Зміна швидкості 

пересування візка від нульового до потрібного максимального значення 

при розгоні та при гальмуванні відбувається плавно. 

Регулювання частоти струму відбувається в певному діапазоні і 

залежить від конструкції частотного перетворювача. Існують 

програмовані частотні перетворювачі, які дозволяють змінювати кутову 

швидкість ротора електродвигуна за певним законом протягом всього 

робочого циклу. 

Включення частотного перетворювача в схему електропривода 

візка дозволить забезпечити високу експлуатаційну ефективність крана, 

а також суттєво зменшити динамічні навантаження на механізм 

пересування візка та металоконструкції. 

 

 

УДК 624.133 

П.В. Кузьменко, 

студент 

 

ПРОЕКТУВАННЯ НАВІСНИХ РОЗПУШУВАЧІВ З ПОЛІПШЕНИМИ 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

Відповідно до урядової програми з інтенсифікації 

комунального, промислового і дорожнього будівництва в країні, 

виникає потреба у значному збільшенні об’єму земляних робіт, у 

тому числі в зимовий період і в міцних ґрунтах до VI категорії 

включно. У зв’язку з цим, зростає роль бульдозерів і розпушувачів, 

агрегатованих на промислових гусеничних тракторах. 

Провідні виробники бульдозерно-розпушувальних агрегатів в 

США, Японії, Росії серійно виготовляють свої традиційні моделі 

розпушувачів, які, завдяки великим потужностям базових тракторів 

(до 1 000 кВт) і високоміцним конструкційним матеріалам, здатні 



витримувати великі навантаження і виконувати значні об’єми 

земляних робіт у важких ґрунтових умовах. 

Водночас, науково-педагогічними працівниками КНУБА за участі 

студентів було виконано ряд науково-експериментальних досліджень 

з оптимізації основних параметрів механізмів навісок і конструкцій 

робочих органів розпушувачів, які дозволили суттєво поліпшити 

техніко-економічні показники бульдозерно-розпушувальних агрегатів 

на базі тракторів потужністю до 300 кВт, достатньою для ґрунтово-

кліматичних умов України, наприклад, Т-130, Т-180, ДЭТ-250М. 

У своїх проектах студенти-дипломники спеціальності ПНМ 

використали оригінальні розробки університету щодо конструювання 

гусеничних розпушувачів, а саме: методику синтезу навісок з 

мінімальними реакціями у ланках і силових циліндрах; стійки зубів і 

наконечники з раціональними формами робочих граней; 

розклинюючий пристрій для розробки твердо-мерзлих ґрунтів і 

розбірно-скальних порід та інші, які дозволяють підвищувати 

продуктивність і надійність бульдозерно-розпушувальних агрегатів 

та зменшувати металоємність і вартість механізмів, енергоємність 

руйнування ґрунтових масивів, розхід палива тощо. 

 

 

УДК 624.132 

А.В. Коротянець, 

студентка 

 

ПЛОСКОЛОПАТЕВИЙ БУРОВИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН З 

КОСОКУТНИМИ ТА ДВОГРАННИМИ РІЗЦЯМИ 

При бурінні свердловин невеликих діаметрів (до 400 мм) часто 

використовують  бурильні машини невеликої потужності зі 

шнековими робочими органами суцільного руйнування забою. 

Розроблено лопатевий робочий орган з косокутними та двогранними 

різальними елементами, в якому, для узгодження продуктивності 

різців, їх кількість на лініях різання прямо пропорційна, а глибина 

різання - обернено пропорційна їх відстані від центра бура. 

Застосування запропонованої конструкції грунторуйнівної  

частини бура суцільного руйнування забою з косокутними 

різальними елементами, порівняно з існуючими рішеннями, дає 



змогу зменшити енергоємність процесу буріння свердловин за 

рахунок зменшення сил різання, підвищити стійкість різців за 

рахунок рівномірного розподілу на них потужності, підвищити 

продуктивність буріння. 
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ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ОРГАНА 

МАНІПУЛЯТОРА ДЛЯ МОНТАЖУ СКЛА ВІТРИН 

Робочий орган маніпулятора для монтажу скла вітрин являє 

собою траверсу з вакуум-зачіпами, що встановлюється замість 

ковша екскаватора. 

До робочого органу висуваються такі вимоги: 

 Робочий орган повинен забезпечувати надійне утримання скла 

на всіх етапах монтажу в будь-яких природних умовах. 

 Забезпечувати неруйнування скла в будь-яких просторових 

положеннях і умовах. 

 Мати механізм точного наведення скла для його встановлення 

в раму. 

 Бути простим, економічним і безпечним. 

Утримання скла забезпечується кількістю, діаметром і 

розміщенням вакуум-зачепів. Дослідження показали, що з точки зору 

технологічності конструкції доцільно застосовувати чотири вакуум-

зачепи. 

Діаметр вакуум-зачіпів обмежується товщиною і міцністю скла. 

При зменшенні товщини скла граничний діаметр вакуум-зачіпів 

зменшується. 

Важливим параметром є відстань між вакуум-зачіпами. Цю 

відстань доцільно визначати із умов рівності напружень в склі при 

його підйомі. 



Розрахунки показують, що ця відстань повинна бути 0,3 від 

довжини скла при ідеальному розміщенні вакуум-зачіпів. При 

зміщенні вакуум-зачіпів в один бік відстань        . З урахуванням 

цього відстань l доцільно прийняти        , де L довжина скла. 
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БОРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАСТ (ОБМАЗОК) 

Борування полягає в насиченні поверхні сталевої деталі бором 

при нагріванні у середовищі, що містить бор, в результаті чого 

утворюється шар боридів заліза FеВ і Fe2B, твердість яких складає 

НV21000 МПа і НV18000 МПа, відповідно. Така висока твердість, яка 

втричі перевищує твердість загартованих сталей, забезпечує високу 

стійкість деталей, які працюють в умовах термостійких, механічних 

впливів і абразивного зношування. Завдяки цьому строк служби 

деталей машин і обладнання після борування стає більш тривалий, 

ніж після традиційних способів обробки, таких як: гартування, 

цементація, азотування та інші. 

Борування виконують в порошках, розплавах солей 

(електролізне і без електролізне борування) і газоподібних 

середовищах. Кожен з названих технологічних процесів борування 

має свої переваги в тих, чи інших умовах застосування. 

Багато деталей машин і інструментів необхідно зміцнювати не 

повністю по всій поверхні, а окремі ділянки. Для цього 

перспективним є розвиток технології зміцнення боруванням за 

допомогою паст (обмазок), призначеної для місцевого борування. Є 

потреба і можливість застосування цієї технології при зміцненні 

масивних і великогабаритних виробів. 

Одним з варіантів технології процесу борування з паст 

передбачається виконання таких операцій: приготування активної 

пасти, основною складовою якої, частіше буває карбід бору В4С; 

підготовка зміцнюваної поверхні до насичення; нанесення активної 

пасти товщиною 1,5…2мм на зміцнювану поверхню, просушування 

її; нанесення шару 1,5…2 мм захисної обмазки, основними 



компонентами якої є 50% В2О3 + 50% SiO2, на всю поверхню деталі, 

сушіння обмазки; нагрівання і витримка підготовлених до насичення 

деталей за заданим режимом, охолодження  і очищення деталей від 

залишків пасти. Підготовлені таким чином деталі можна нагрівати 

будь-яким способом. Після завершення режиму насичення бором  

деталі охолоджують на повітрі або піддають гартуванню і 

відпусканню. Далі їх очищують від залишків пасти. 

Процес є екологічно чистим і найбільш приємним для 

застосування у виробництві.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИГОТОВЛЕНІ І ОПРОБУВАННІ 

ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДІВ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ 

Одним із шляхів вирішення підвищення продуктивності 

дугового зварювання є підвищення коефіцієнта наплавлення 

зварювального дроту. У зв’язку з цим, у даній роботі було проведено 

дослідження цієї характеристики у високопродуктивних 

зварювальних дротів, виготовлених за устроєм, що описаний у 

заявці на винахід Добровольського О.Г. (реєстраційний № а2010 

15652 від 24. 12. 2010). 

Відзнакою високопродуктивного зварювального дроту є те, що 

він складається з двох або більшої кількості відносно тонких дротів, 

які з’єднані між собою в пучок. Такий зварювальний дріт за рахунок 

більш швидкого розплавлення дротів дозволяє підвищувати 

продуктивність зварювання, знизити енерговитрати. Конструкція 

дозволяє також покращити гнучкість  дроту, що в свою чергу, 

забезпечує більш легке пересування дроту скрізь шланг при 

механізованому зварюванні. 

Електроди виготовляли вручну з зварювальних дротів 

діаметром 2 мм. із сталі Св08Г2С наступним чином. З початку 

нарізали дроти певної довжини, робили рекристалізаційний відпал 

дротів, зачищали їх від іржі наждачним папером. Далі дроти 

складалися, одним кінцем затискалися у тисках і закручувались в 



одному напрямку. Після вирівнювання скручених в пучок дротів їх 

обмазували пастою, що містила крейду, подрібнений порошок з 

покриття електродів марки УОНИ-13-45 і рідке скло. Далі їх сушили. 

Отримані таким чином електроди для ручного дугового зварювання 

випробували шляхом дугового наплавлення їх на стальну пластину. 

Розраховані значення коефіцієнтів наплавлення штучних електродів, 

що виготовлялися з 1 і 4 дротів, відповідно складали 9 г/А·год і 13 

г/А·год. Таким чином, електрод з 4 дротів мав більший коефіцієнт 

наплавлення на 30…35%. 
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ТЕРМІЧНЕ РІЗАННЯ МЕТАЛІВ ТА ЙОГО РОЗВИТОК 

Термічне різання виконується шляхом нагрівання лінії розділу 

до температур плавлення або згоряння джерелом тепла і 

віддаляння продуктів розплавлення або згоряння. У виробництві в 

основному застосовують наступні способи термічного різання: 

електродугове, кисневе, плазмове і лазерне 

Електродугове різання застосовують при виконанні 

поверхневої строжці і роздільному різанні металів, товщина яких не 

перевищує 15 мм. Нерівність поверхні різання, напливи металу, 

велика зона термічного впливу та інші є недоліками цього процесу. 

Кисневе різання придатне для різання металів, які мають 

температуру займання (інтенсивного окислення) нижчу за 

температуру власного плавлення. Цьому різанню піддаються деталі 

великої товщини – до 300 мм. Процес легко автоматизується – 

застосовують пристрої з ЧПУ портальної конструкції. Недоліками 

процесу є відносно низька продуктивність, нерівність поверхонь 

різання і низька точність. 

Плазмове різання виконують за допомогою плазмотронів, в 

яких за рахунок стиснення повітря (або інших газів) і дуги 

утворюється плазмовий струмінь у вигляді гострого полум’я, що має 

температуру 30000 °С. Цей спосіб якісніший і більш продуктивний, 

ніж газове різання: він дозволяє отримувати поверхню різання з 



невеликою шорсткістю, без напливів, невеликою зоною термічного 

впливу. Його застосовують при різанні будь-яких матеріалів 

товщиною до 100 мм. Спосіб легко механізується і широко 

застосовується у будівництві і машинобудуванні. 

Лазерне різання засноване на дії когерентного променю 

монохроматичного світла, що випромінюється лазером. Лазери 

дозволяють отримувати фокальне пятно, діаметр якого складає 0,1 

мм, і, як наслідок, потужність випромінювання у фокусі до 5 МВт/см2, 

завдяки цьому процес відбувається при великій швидкості і товщина 

шва, і зона термічного впливу невеликі. Товщина металу, що 

ріжеться не повинна перевищувати 20…25 мм. Перевагами способу 

є економічність, можливість отримання деталей різноманітних форм 

з точністю 0,05 мм без нерівних поверхонь різання, автоматизація і 

роботизація процесу. 
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ВПЛИВ ТЕРМОМЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ 

ДРОТЯНОЇ АРМАТУРИ 

При виготовленні залізобетоних виробів (ЗБВ) в якості 

арматури часто застосовується високоміцний сталевий дріт класів 

Вр1300, В1300, Вр1400, В1500 тощо. Відомо, що високоміцні дроти 

виготовляють із сталей марок 65, 70, 75, 80 тощо. Для високоміцних 

дротів проводять патентирування і волочіння. Патентирування – це 

відкрите нагрівання виробів до температур 910…940°С з наступним 

охолодженням у селітровій ванні до температури 450…500°С, для 

перетворення аустеніту в сорбіт. Для зміцнення ЗБВ необхідно 

поліпшувати пружньо-пластичні характеристики дроту. Тому 

основним завданням є підвищення таких показників дроту як: σ0, 2 

(межа текучості) та σ0, 05 (межа пружності). 

В результаті аналізу були визначені технологічні процеси, які 

дозволяли вирішувати поставлені задачі. В першу чергу, це 



низькотемпературне відпускання – нагрівання дроту до температур 

150…300°С. Але, найкращі результати дає стабілізація – різновид 

термо-механічної обробки,  при нагріванні сталевого дроту до 

температур 275…325°С і подальшому розтягу до напружень 

0,55...0,7σВ  при незначній витримці. 

Було встановлено, що оптимальна величина напружень при 

стабілізації становить 0,65σВ, а міцність і пружно-пластичні  

характеристики  відпущеного  і стабілізованого дроту були вище 

нормативних.  У результатах умовна межа текучості, яка є основною 

характеристикою напруженого арматурного дроту, суттєво 

підвищувалась. Після відпуску відношення  межі міцності до межі 

текучості становило 0,88, а після стабілізації - 0,964 і 0,96. Порівняно 

з не відпущеним дротом показники σ0, 2 збільшилися від 14% до 

22,4%. 

Отримані результати для арматурних дротів після різних видів 

зміцнення показують, що σ0, 2 максимально наближається до 

значення σВ. Відпускання і, особливо, стабілізація позитивно 

впливають на властивості високоміцних сталевих дротів, суттєво 

підвищують їхні механічні властивості. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИЗАЦІЇ ПЛАЗМОВОГО ЗВАРЮВАННЯ 

Технологія плазмового зварювання і плазмової різки 

застосовується досить давно, але, зважаючи на високі 

продуктивність і якість процесу, його використання поширюється. 

Завданням є огляд можливостей більш широкого впровадження 

роботів при плазмовому зварюванні і різці, враховуючи значні 

проблеми при використанні ручної праці, що визначається високою 

температурою плазми – до 30000°С і більше. 

Зварювальний робот – це автоматичне устаткування, що 

представляє собою сукупність маніпулятора і програмуючого 

приладу. Зварювальний робот виконує у зварювальному процесі 



управляючі, зварювальні або ріжучі функції, що заміняють аналогічні 

функції людини. 

Оцінка роботизації в світі показує, що в передових країнах 

експлуатуються більше 900 тис. промислових роботів, в тому числі: 

в Японії – 350 тис., в Європейському союзі – близько 300 тис., в 

Північній Америці – близько 150 тис. Україна не входить в число 

країн з великою кількістю роботів, але має наукові наробки і 

можливості для їх широкого застосування в промисловості.  

Для сучасних зварювальних роботів є характерним: 

- надійність механізмів;  

- конструкція валів рукоятей порожнистими;  

- шільна посадка приводів;  

- повна інтеграція двигунів в корпусну частину;  

- збалансовані поворотні, високодинамічні осі.  

Були визначені переваги роботизованого зварювання: 

- якість зварних швів; 

- продуктивність процесу; 

- зменшення витрат часу на межопераційні дії; 

- зменшення витрат матеріалів, за рахунок зменшення кількості  

відходів;  

- зниження витрат коштів; один зварювальний робот заміняє 

від чотирьох зварювальників і більше. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВАВТОМАТИЧНОГО ДУГОВОГО 

ЗВАРЮВАННЯ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ПРОЦЕСІ 

В будівельному виробництві при монтажі на будмайданчику 

крупногабаритних зварних конструкцій виникають значні труднощі, 

які пов'язані отриманням якісних зварних швів в вертикальному і 

стельовому положенні. Завданням був огляд можливостей різних 

способів напівавтоматичного (механізованого, MIG/MAG) 

зварювання і вибір оптимального способу для заданих умов. 



Відомо, що при дуговому зварюванні перенос металу з 

електроду має крапельний характер. При крапельному переносі 

погіршуются технологічні властивості дуги, утруднюється 

зварювання в стельовому положенні, а втрати електродного металу 

на угар і розбризкування зростают до 15%. Для поліпшення 

технологічних властивостей дуги використовують періодичне 

змінення її миттєвої потужності, тобто застосовують імпульсно-

дугове зварювання. Під дією імпульса струму відбувається  

прискорене розплавлення електроду, яке забезпечує формування 

краплі на його кінці. Різке збільшення електродинамічних сил звужує 

шийку краплі і викидає її в напрямі зварної ванни в будь-якому 

просторовому положенні. Можна використовувати одиночні імпульси 

або групу імпульсів з однаковими або різними параметрами. 

Останнім часом розробляється технологія MIG/MAG 

зварювання з подвійними імпульсами, суттю процеса якої є 

модулювання високочастотного зварювального струму, 

виробляємого силовим інвертором, з низькочастотними імпульсами, 

які формуються вторинним інвертором. Але найкращі результати 

дає процесс, коли модулюються імпульси третього порядку, які 

забезпечують короткий час закінченого формування краплі на кінці 

електродного дроту і переніс краплі в зварну ванну. При цьому 

виникає особливий різновид струмінного переносу, коли дуга працює 

повністю в режимі короткого замикания, а сформовані краплі 

знаходяться в постійному стовбі дуги. 

Імпульсне MIG/MAG зварювання дає наступні переваги: 

 переход крапельного переносу в дрібнокрапельний і 

струмінний (в режимі короткого замикання); 

 стійку роботу в діапазоні малих струмів (від 5 А до 40 А); 

 зниження загальної величини струму і, як наслідок, 

зменшення тепловкладень в метал; 

 зниження розбризкування (до 1,5 - 3% від загальних витрат 

дроту); 

 більш плавний перехід від металу наплавленого шару до 

основного металу. 

Імпульсне напівавтоматичне (MIG/MAG) зварювання повинно 

широко застосовуватись в будівельній галузі. 
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ВЛАСТИВОСТІ І СТРУКТУРА БУЛАТНОЇ СТАЛІ 

Дамаська або булатна сталь для холодної зброї виготовлялась 

на сході тисячоліття тому. Особливістю її властивостей було 

поєднання міцності, твердості, зносостійкості, в'язкості, пластичності, 

при тому що леговані сталі використовуються зовсім недавно, а 

також наявність спеціального «узорчатого» рисунку. Завдання 

полягало в тому, щоб визначити процеси отримання булатної сталі, 

структури, властивості для звичайної вуглецевої сталі. 

Відомо, що особливі властивості булатна сталь мала за 

рахунок поєднання в структурі різних шарів (смуг): дуже твердих, але 

крихких, і пластичних. Досягалося це різними шляхами, наприклад, 

ковальсько-пресовим зварюванням різних за властивостями смуг – 

так званий «зварний булат». 

В результаті аналізу були визначені технологічні процеси, які 

дозволяли з вуглецевої (надвисоковуглецевої ~2% вуглецю) сталі 

отримувати структуру і властивості дамаської сталі. Заготовка для 

дамаських клинків («вуц») спеціальним чином багато разів кувалась 

для руйнування так званої «цементитної сітки» і розташуванні 

цементиту в вигляді смуг, які чередуються із смугами перліту. Після 

неповного гартування утворювались смуги мартеситу, цементиту, а 

також залишкового аустеніту, які дозволяли отримувати необхідні 

властивості.  Надвисоковуглецеві дамаські сталі мали межу міцності 

на рівні високоміцних легованих сталей (1500..1700МПа), а 

пластичність (відносне видовження) в 2..2,5 рази вище. Технологія 

отримання надвисоковуглецевих дамаських сталей дуже затратна, 

не стабільна і потребує значної кількості часу, тому використовувати 

її не доцільно.  

Аналогами дамаських сталей є сучасні сталі, такі як: сталь 

7ХГ2ВМФ. Ця сталь після гартування і відпускання при 150°С буде 

мати твердість в 1,5 рази вище, ніж у сталі У8, в той же час, ударна 

в'язкість цієї сталі буде вища в 2,5...3,3 рази.  
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СОРТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Для приготування бетонних сумішей і розчинів, а також для 

виконання інших робіт у будівництві використовується значна 

кількість кам’яних (нерудних) матеріалів. Щебінь одержують із 

природного каменю шляхом подрібнення, сортування, а іноді і миття 

зірваних скельних порід. Залежно від величини зерен щебінь 

поділяють на такі основні фракції: 5...10; 10...20; 20...40 та 40...70 

мм. Процес руйнування твердого тіла шляхом впливу на нього 

зовнішніх механічних сил називається подрібненням. Потрібну 

фракцію можна одержати за одну чи декілька стадій подрібнення і 

сортування. Кількість отримуваних фракцій матеріалу визначається 

кількістю сит у просіювачі, а величина фракцій – розмірами отворів у 

цих ситах (решетах). 

Процеси сортування широко використовують в промисловості  

будівельних матеріалів, оскільки вихідна сировина в більшості 

випадків є неоднорідною за величиною елементів суміші, що містить 

різні домішки і включення.  

В процесі переробки сировини матеріал необхідно розділяти на 

сорти по величині, видаляти з матеріалу домішки і включення, що 

знижують його якість. Основне устаткування для цих процесів 

ґрунтується на механічному, гідравлічному і легко принциповій дії. 

Найбільш поширений спосіб сортування матеріалів – 

механічний. Механічне сортування, що відбувається на плоских або 

криволінійних поверхнях з отворами заданого розміру, називається 

грохоченням, а машини і пристрої, призначені для цієї мети, – 

грохотами. 

Широкого застосування в найрізноманітніших галузях 

промисловості отримують вібраційні машини. Розширюється сфера 

застосування вібромашин, що зарекомендували себе раніше, 

створюються нові вібромашини для здійснення нових операцій. Це 

обумовлено конструктивною простотою вібромашин, у багатьох 



випадках вищою, ніж в звичайних машин, та їх технологічною 

ефективністю. 

 

 

УДК 624.879 

Д.П. Коваленко, 

студент 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ ОДНОКІВШЕВОГО 

ЕКСКАВАТОРА  

Ефективність реконструкції і капітального будівництва 

промислових і цивільних об'єктів залежить від досконалості 

технології й рівня механізації будівельних робіт. Найбільш 

трудомістким видом робіт у будівництві є землерийні роботи, для 

виконання яких і створений потужний парк різноманітних машин. 

Підвищення продуктивності праці в будівництві не може бути 

забезпечено тільки за рахунок збільшення кількості землерийних 

машин, що випускаються. У зв'язку з збільшенням обсягу 

землерийних робіт, машини з традиційними робочими органами не 

можуть дати необхідні темпи підвищення продуктивності праці в 

будівництві. Для вдосконалювання машин для землерийних робіт і 

робочих органів необхідно ширше реалізовувати науково-технічні 

заходи щодо вдосконалювання технології й створенню нових 

високоефективних робочих органів і прискоренню заміни застарілої 

техніки новими високопродуктивними машинами. 

Одноківшеві екскаватори є основними машинами при виконанні 

земляних робот. Екскаватор із прямою лопатою є основною й 

найбільше часто використовуваною землерийною машиною. Він 

застосовується для розробки ґрунту із завантаженням на транспорт 

або для відсипання у відвал, а також для навантаження сипучих і 

кускових матеріалів. У всіх випадках розроблювальний забій повинен 

розташовуватися вище рівня стояння екскаватора. 

Екскаватор із зворотною лопатою призначений для розробки 

ґрунту нижче рівня стоянки машини. Його застосовують переважно 

для риття котлованів і траншей при прокладці трубопроводів і 

фундаментів. 



У даній роботі розглядається універсальне робоче обладнання 

одноківшевого гідравлічного екскаватора, що може, при 

необхідності, автоматично переобладнатися із зворотної лопати на 

пряму лопату й навпаки, за рахунок обертання рукояті навколо своєї 

осі. Таке технічне рішення дозволяє усунути фізичну працю при 

переустаткуванні й розширити область застосування екскаватора з 

таким робочим обладнанням. 
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АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ РУХУ ЩОКОВОЇ 

ДРОБАРКИ З ПРОСТИМ ХИТАННЯМ ЩОКИ  

Кінематичний аналіз механізму – це дослідження руху ланок за 

заданим законом руху ведучої ланки без врахування сил, що спричи-

няють цей рух, тобто розглядається рух ланок з геометричної точки 

зору, з урахуванням лише фактора часу. 

Існує декілька методів здійснення кінематичного аналізу. До 

них відносяться: графічний, аналітичний та графоаналітичний. 

Найточнішим методом є аналітичний. В багатьох випадках 

аналітичний метод має не тільки перевагу над графічним та 

графоаналітичним методами, але і є єдиним можливим. Це, 

насамперед, стосується широкого класу задач, коли ланки механізму 

повинні забезпечувати рух за певним, наперед заданим законом. 

Для динамічного розрахунку механізмів, коли, наприклад, необхідно 

проаналізувати коливання, потрібні аналітичні залежності законів 

руху ланок механізму. Особливо широкого поширення набув 

аналітичний метод останнім часом, при появі сучасних 

персональних комп’ютерів, що дають можливість здійснювати 

багатоваріантні дослідження механізмів і, тим самим, вибрати такі 

схеми механізмів і розміри їх ланок, щоб забезпечувались найкращі 

умови роботи, тобто є можливість здійснити оптимальний синтез 

механізмів. 

Для механізму приводу щокової дробарки з простим хитанням 

щоки було проведено кінематичний аналіз аналітичним методом. 



При цьому для даного механізму було визначено функцію положень: 

залежності зміни кутової координати кожної з чотирьох ведених 

ланок в залежності від кута повороту кривошипа. 

Продиференціювавши ці залежності за часом, було отримано 

функції зміни, а також побудовано графіки залежності кутових 

швидкостей і прискорень всіх ланок механізму в залежності від кута 

повороту кривошипа. 
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АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ РУХУ МЕХАНІЗМУ 

ПРИВОДУ МОДЕРНІЗОВАНОГО ПРЕСА  

Під час роботи механізмів і машин на них діють значні статичні 

і динамічні навантаження, що значною мірою впливають на роботу 

механізму та на його довговічність. Для визначення сил що діють на 

ланки механізму, необхідно точно знати всі кінематичні 

характеристики даного механізму. 

Існують чотири методи кінематичного дослідження механізмів: 

графічний, графоаналітичний, аналітичний і експериментальний. 

Графічний і графоаналітичний методи дають можливість 

розв’язувати майже всі основні задачі кінематичного дослідження 

механізмів. Для більшості практичних задач точність цих методів 

достатня. 

Проте в багатьох випадках аналітичний метод має не тільки 

перевагу над першими двома методами, але і є єдиним можливим. 

Це, насамперед, стосується широкого класу задач, коли ланки 

механізму повинні забезпечувати рух за певним, наперед заданим 

законом. Для динамічного розрахунку механізмів, коли, наприклад, 

необхідно проаналізувати коливання, потрібні аналітичні залежності 

законів руху ланок механізму. Особливо широкого поширення набув 

аналітичний метод останнім часом, при появі сучасних 

персональних комп’ютерів, що дають можливість здійснювати 

багатоваріантні дослідження механізмів і, тим самим, вибрати такі 

схеми механізмів і розміри їх ланок, щоб забезпечувались найкращі 



умови роботи, тобто є можливість здійснити оптимальний синтез 

механізмів.  

Тому цей метод було використано для дослідження кінематики 

руху механізму приводу модернізованого преса. Для даного 

механізму було визначено функцію положень: залежності зміни 

кутової координати або лінійної кожної з ланок в залежності від кута 

повороту кривошипа. Продиференціювавши ці залежності за часом, 

було отримано функції зміни, а також побудовано графіки 

залежності кутових та лінійних швидкостей і прискорень всіх ланок 

механізму в залежності від кута повороту кривошипа. 

 

 

УДК 624.132 

Д.І. Храмцова, 

студентка 

Д.А. Паламарчук, 

 асистент 

 

КОНСТРУКЦІЯ ДИСКОВОГО ТРАНШЕЄКОПАЧА 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 вузьких 

ковшів екскаваторів та 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, а застосування одноківшевих 

екскаваторів, взагалі, стає неможливим без проведення підготовчих 

робіт. 

Тому постає задача розробки такого робочого органа, що 

забезпечував би розрізання, подрібнення і винесення на поверхню 

залишків кореневих систем, але при цьому, щоб забезпечувалася 

достатня продуктивність при відриванні траншей. 



Основою запропонованої конструкції робочого органа (рис.) є 

планетарний редуктор, що складається із розбірного обертового 

корпуса 1, (який є 

водилом), 

нерухомого 

сонячного колеса 2, 

яке жорстко з’єднане 

із навіскою трактора і 

сателітів 3, що 

обертаються разом із 

своїми валами 

навколо сонячного 

колеса 2. На 

продовженні валів 

сателітів встановлені ріжучі елементи 5, які під час роботи 

здійснюють складний рух – обертаються разом з диском і водночас 

обертаються разом із сателітами навколо своїх осей. Крім цього, на 

лицьовій частині диска встановлені нерухомі ріжучі елементи 4, що 

обертаються разом з диском. 

Таким чином, при обертанні диска-корпуса 1, ріжучі елементи 5 

обертаються навколо своїх осей і підрізають залишки кореневих 

систем, а нерухомі ріжучі елементи 4 підхоплюють їх і виносять на 

поверхню ґрунту. 

Привід робочого обладнання може бути як механічний – від 

валу відбору потужності базового трактора, так і гідравлічний – за 

допомогою гідромотора. 
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ТРАКТОР Т-150 КМ ІЗ ГРЕЙДЕРНИМ ОБЛАДНАННЯМ 

Одним із перспективних напрямків удосконалення конструкції 

машин для земляних робіт є розробка універсальних землерийно-

транспортних машин (УЗТМ), що об’єднують в собі функцій 

бульдозерів і автогрейдерів, призначених для розробки ґрунту, 

 
Рисунок Робочий орган 



переміщення його на відстань до 50 м, планування доріг і 

будівельних майданчиків, очищення доріг від снігу та інших робіт. 

Робоче обладнання УЗТМ складається з відвалу, поворотної 

рами з направляючим зубчатим сектором, перехідної рами і 

штовхаючої рами. Штовхаюча рама за допомогою шарнірів кріпиться 

до несучої рами базової машини. 

Робоче обладнання працює наступним чином. При 

одночасному висуванні гідроциліндрів, штовхаюча рама, перехідна 

рама, поворотна рама разом з відвалом опускається в забій. 

Копання виконується по схемі бульдозера. Зусилля від відвалу 

передається через ролики перехідної рами. 

Для перекосу відвалу в поперечній площині, один гідроциліндр 

втягується, а інший висувається, і перехідна рама разом з 

поворотною рамою і відвалом повертається навколо шарніра. 

Для здійснення повороту відвала в плані служить механізм 

приводу повороту, який включає в себе самогальмівний черв’ячний 

редуктор і гідромотор. Вихідний вал редуктора через шестерню 

з’єднується з зубчатим сектором. Поворотна рама з відвалом 

повертається в обидві сторони відносно перехідної рами. 

Регулювання кута різання здійснюється за допомогою зубчатих 

планок, відвал при цьому повертається відносно шарнірів. 
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РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ БУЛЬДОЗЕР-

ВИКОРЧОВУВАЧ 

Викорчовування є одним із основних етапів підготовчих робіт 

перед будівництвом. Існує кілька основних способів викорчовування: 

ручний, механічний, вибуховий та хімічний. Механічний спосіб або ж 

викорчовування за допомогою машин є найбільш поширеним та 

ефективним. Однак, із аналізу каталогів і довідників будівельних 

машин та робочого обладнання видно, що дуже мало уваги 

приділяється проектуванню та конструюванню машин і обладнання 

для викорчовування дерев, пеньків, кущів та збиранню їх залишків. 



Тому для проведення цих робіт пропонується конструкція 

універсального бульдозерно-викорчовувального обладнання. За 

основу обладнання такої конструкції взято бульдозер. До нижньої 

коробки жорсткості відвалу приєднані три шарнірні провушини. На 

цих провушинах встановлена поворотна балка із корчувальними 

зубами, що є основою викорчовувача. Встановлення викорчовувача 

у робоче положення та керування ним здійснюється за допомогою 

пари гідроциліндрів. 

Таке робоче обладнання може бути використане, як бульдозер 

та як викорчовувач. Крім того, викорчовування можна проводити 

двома методами: за допомогою повороту викорчовувача відносно 

базової машини та за допомогою штовхаючого зусилля трактора. 

  



Секція 11. Удосконалення конструювання,  

проектування та управління в будівництві та інших 

 галузях на базі обчислювальної техніки та математичних методів 

 

Підсекція при кафедрі інформаційних технологій 
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МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ ТА 

ВИЛУЧЕННЯ ЗАТОРІВ НА ВУЛИЦЯХ ДЛЯ УМОВ МІСТА 

Дорожній затор – стан будь-якої мережі, що позначає стан на 

дорозі, коли пропускна спроможність автомобільних шляхів або їх 

перетинів менша за необхідну. В свою чергу це призводить до 

втрати часу водіїв, а також грошових збитків. Існує два 

найрозповсюджених методи вирішення цієї проблеми: 

організаційний та дорожньо-будівельний. Організаційний – це 

врегулювання автомобільними потоками в умовах реального часу з 

урахуванням всіх факторів, що існують в даний момент, з метою  

забезпечення найбільшої пропускної спроможності. Дорожньо-

будівельний – це таке планування майбутніх доріг, а також 

модернізація вже існуючих для збільшення пропускної ефективності 

мережі доріг. Пропускна спроможність – це фізична величина, яка 

характеризує ділянку дороги з точки зору кількості автомобілів, яку 

вона може пропустити за одиницю часу. Пропускна спроможність 

залежить від кількості дорожніх смуг, швидкості автомобілів та 

дистанції між ними. Основна причина виникнення заторів – це не 

оптимальне використання мережі доріг внаслідок неправильного 

підбору швідкості, дистанції або інших чинників.  

Розроблене програмне застосування має зручний інтерфейс 

користувача для вводу дорожньої карти міста, а також швидке 

реагування на випадок будівельно-ремонтних робіт або утворення 

зелених коридорів в різних випадках на дорозі, що, в свою чергу, 

кардинально впливає на рекомендації як до самої дороги, так і на 

прилеглі траси. Велику роль відіграють різноманітні датчики збору 



інформації, які надсилають свої показники для обробки. Тому 

основне завдання програмного застосування – це динамічний 

перерахунок рекомендованих швидкостей і швидка подача її водіям 

на відповідних дорогах міста. Враховуючи закордонний досвід, 

можна зробити висновок, що організаційний метод є менш 

трудомістким і реалізовується за допомогою збору інформації з 

датчиків в режимі реального часу, миттєва обробка і негайне 

відсилання (через GPS модуль) на динамічні знаки водіям 

рекомендованої інтенсивності руху.  
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МОДЕЛІ МОНІТОРИНГУ У ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОМУ 

УПРАВЛІННІ БУДІВНИЦТВОМ ЗА ДОПОМГОЮ МОБІЛЬНИХ 

ЗАСОБІВ 

Розроблювана система призначена для використання в умовах 

серійного проектно-орієнтованого будівельного виробництва. 

Проектно-орієнтованому виробництву притаманні такі ознаки: 

спрямованість на досягнення конкретної мети; базування на 

координованому виконанні пов’язаних між собою дій; обмеженість у 

часі виконання; наявність певного бюджету (фінансового, 

матеріального тощо); певною мірою неповторність, унікальність. 

Моніторинг – безперервне стеження за яким-небудь процесом 

з метою виявлення його відповідності бажаному результату 

або тенденцій розвитку.  

Основною метою розроблюваної системи є оперативний 

контроль будівельного виробництва. Отримання з управління 

будівельною організацією безпосередньо на будівельний 

майданчик, за допомогою бездротової передачі даних, 

розрахункових даних в конкретний зріз часу про стан виконуваних 

робіт та розподілу і використання необхідних ресурсів. Внесення 

фактичних даних та аналіз розходжень, за допомогою епюр, графіків 

та діаграм. Таким чином, ми залучаємо і розв’язання іншої задачі- 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F


про прозорість використання ресурсів, що з економічної точки зору, є 

не менш важливою за основну. 

Для досягнення цієї мети досліджено та проаналізовано 

наступні питання: ринок пристроїв та засобів сектору ринку 

мобільних технологій, ринок сучасних бездротових технологій 

передачі даних, ринок операційних систем для сектору мобільних 

пристроїв, в тому числі і пропрієтарних. У роботі використано 

загальні принципи системного підходу, об’єктно-орієнтованого 

програмування, посилання на методи прийняття рішень, сучасні 

способи організації комп’ютерних мереж та математичні методи 

дослідження операцій. 

В результаті створено програмний комплекс для вирішення 

вищеозначених задач. 
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ГРАФІЧНА ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ МЕРЕЖ ПЕТРІ 

Ресурсні елементні кошторисні норми, які діють, сьогодні вже 

не актуальні, адже нормативна база була створена ще в часи 

Радянського Союзу. Існує потреба у створенні ефективного 

механізму розробки сучасних норм витрат ресурсів будівельних 

процесів. Тому запропоновано новий підхід до формування норм, 

який полягає в дослідженні витрат ресурсів будівельного процесу 

методом імітаційного моделювання. Імітаційну модель передба-

чається зображувати в графічному вигляді засобами мереж Петрі. 

Адже мережі Петрі відображають логічну послідовність подій, 

дозволяють відслідковувати потоки інформації, відпрацьовують 

взаємодію процесів. Графічна імітаційна модель дозволить: значно 

скоротити час на дослідження витрат ресурсів будівельного процесу; 

зменшити фінансові витрати; описати структуру процесу в 

природному вигляді, не вдаючись до використання формул і строгих 

математичних залежностей; провести необмежену кількість 

експериментів з різними параметрами, щоб визначити найкращий 



варіант. Таким чином, для побудови імітаційної моделі необхідне 

спеціалізоване програмне забезпечення. У рамках даної роботи вже 

розпочато розробку програмного продукту, який надасть можливість 

швидко будувати графічні імітаційні моделі за допомогою 

інструментів мереж Петрі (позицій, переходів, дуг, фішок); проводити 

моделювання в динаміці, що дозволить детально відслідковувати 

створену модель; формувати нормативну базу на основі результатів 

моделювання. Візуальне відображення будіве-льного процесу за 

допомогою імітаційної моделі дозволить спеціалістам-технологам 

будівельних організацій на своєму робочому місці проводити 

нормування ресурсів. Такий програмний продукт в певній мірі 

підвищить рівень розвитку організаційно-технологічної підготовки 

будівництва. Адже він стане фундаментом для формування сучасної 

нормативної бази, яка, в свою чергу, дозволить визначати 

достовірну вартість будівництва. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ ІТ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ 

КОНФІГУРАТОРІВ 

В конфігураторі можна виділити три частини: система, яка 

піддається конфігурації (конфігурована система); система, яка 

визначає конфігурацію (конфігурація); система, яка виконує 

конфігурування (конфігуруюча система). 

Конфігурації можна розділити на три типи за рівнем складності. 

Проста конфігурація - змінює лише настройки інтерфейсу і 

параметри виконання функцій, зберігається на клієнтській стороні 

додатка. Ускладнена конфігурація - змінює структуру і модулі ПЗ, 

зберігається на клієнтській стороні, зустрічається в крупних 

багатофункціональних програмних продуктах (3DMax, AutoCad), 

існує необхідність в структуризації і налаштуванні функцій для 

конкретного користувача. Розподілена конфігурація – має власти-

вості ускладненої, але дані зберігаються на віддаленому сервері і 

завантажуються для користувача на локальний комп'ютер. 



Можна виділити два основні підходи до створення 

конфігуратора. Підхід «Всі блоки як єдине ціле» (розподілена 

конфігурація): ІТ містить повний набір компонентів. Інсталяція на 

комп’ютер користувача полягає в копіюванні і установці компонентів і 

конфігуруючої системи, як віддалено (через мережний протокол), так 

і локально. Підхід характеризується максимальною швидкістю 

конфігурації і роботи, але недоліком є неможливість швидкого 

оновлення компонентів. 

Підхід «За вимогою» (розподілена конфігурація): ІТ включає 

лише ядро конфігурованої системи і конфігуруючу систему, під час 

роботи вимагає завантаження компонентів. Перевагою є 

мінімальний розмір ІТ, відсутність жорстких вимог до вільного 

дискового простору, швидкий процес інсталяції базової частини ІТ, 

можливість оновлення компонентів, а недоліком є необхідність 

підвантаження нових компонентів при виконанні переконфігурації. 

Підхід «За вимогою» – більш гнучкий, найважливішою 

перевагою є можливість оновлення компонентів. 
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МЕТОДИ І МОДЕЛІ ІСМ БЛОКУ «ЦІНОВА ПОЛІТИКА» 

В даній роботі проведено дослідження методів і моделей ІСМ, 

цінової політики та  ціноутворення. На основі проведеного 

дослідження створено банк методів і моделей ІСМ для блоку 

«цінова політика», розроблено програмне забезпечення, що 

дозволить збирати необхідні дані, враховувати всі чинники, швидко 

розраховувати ціну на продукт (послугу) та модифікувати ціни 

протягом всього життєвого циклу продукту (послуги). 

У сучасних умовах на ринкове ціноутворення впливає безліч 

чинників, у тому числі і ті, що не мають до маркетингу ніякого 

відношення. Проте визначення цінової політики фірми, планування 

цін є найважливішою складовою маркетингу. Від того, чи "вгадає" 

фірма ціну на свій продукт, залежать перспективи її успішного 

просування на ринку і, отже, фінансове благополуччя фірми. 

Головне завдання тут – забезпечення оптимального рівня ціни на 

цей продукт в цей період часу в цьому регіоні. Маркетингове 

розуміння ролі ціни в продажі товарів відрізняється від розуміння 

економістами, які надають величезне значення ціні, а маркетологи 

враховують і вплив нецінових чинників. Фактично, маркетолог 

повинен знайти шлях руху фірми в коридорі "собівартість - ціна 

пропозиції" (який визначається внутрішньою і зовнішньою ціною) або 

шляхи розширення цього коридору. 

Формування ціни і цінова політика – не тотожні поняття. 

Основні аспекти формування ціни пов'язані з одномоментним актом. 

Формування ж цінової політики означає усвідомлений, системний 

облік усіх чинників ціноутворення, причому не лише в статиці, але і в 

динаміці. Це означає, що необхідно не лише правильно 

встановлювати ціни, але і варіювати ними.  

Суть цінової політики виражається в створенні і підтримці 

оптимальної структури цін і динаміки їх зміни в часі, по товарах і 

ринках як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. 

Можливість оперативної зміни цін, сильний вплив цін на збут 

товарів перетворює ціноутворення в потужний і гнучкий 



маркетинговий інструмент, використання якого може значно 

підвищити економічну ефективність підприємства. 
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БАЗИ ДАНИХ. ХВОРОБИ ТА ЛІКУВАННЯ 

База даних (БД) – сукупність зв’язаних даних, організована та 

стандартизована за визначеними правилами, яка описує актуальний 

стан певної предметної області. БД характеризується наступними 

параметрами: наявність структури, стандартизоване представлення 

інформації (стандартизовані значення полів, «маска», 

адміністративне правило).  

Критерії «хороших» БД: актуальність інформації, 

«параметроємніcть», повнота інформації, репрезентативність. 

Типічні помилки при створенні БД: невідповідність інформації 

фактичному стану речей, некоректності в інформаційному масиві 

(порушення структури даних, порушення внутрішніх ієрархічних 

зв’язків, помилки при написанні однієї і тієї ж сутності, дублі).  

Як не допустити помилку? Еталонний довідник – таблиця 

еталонних значень, які характеризують об’єкт (сутність) по 

визначеному параметру. Основні еталонні довідники, які варто 

використовувати при створенні БД: імена, по-батькові, області, 

райони, міста, передмістя, типи вулиць, вулиці. Еталонні довідники 

використовуються при: введені даних, перевірці та обробці полів. 

Вони надають такі переваги: мінімізація помилок, збільшення 

швидкості введення, отримання оперативної звітності, швидкий 

переклад. 

Ієрархія довідників. Зв’язка 3-х (стать, ім’я, по-батькові) – 

впевненість в статі людини. Зв’язка 4-х (область, район, місто, 

передмістя) – впевненість в існуванні вказаного міста. Зв’язка 5-ти 

(індекс, область, район, місто, передмістя) – впевненість в 

коректності індексу вказаного міста. Зв’язка 8-ми (індекс, область, 

район, місто, передмістя, тип вулиці, вулиця, номер будинку) – 

впевненість в існуванні вказаного будинку. 



Стратегія «Великого казану» – збір та перманентне (тобто 

постійне і неперервне) доповнення інформації в БД з різних джерел. 

Вся інформація береться до уваги та «кидається в казан». Але у 

випадку неоднозначності або взаємовиключності параметрів – 

приймаємо рішення на основі довіри до джерела. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ 

БІЛІНГОВИХ СИСТЕМ 

Метою даної роботи є підвищення якості та надійності 

білінгових систем за допомогою виявлення потенційно небезпечних 

модулів системи.  При цьому можливо, що білінгава система 

закрита. У таких умовах вигідно користуватися системою 

автоматизованого тестування білінгових систем. 

Для створення автоматизованої системи тестування білінгових 

систем автором була створена клієнтська частина програмного 

забезпечення, яка виконує функції автоматизованої системи 

тестування білінгових мереж.  

За допомогою протоколу http (HyperText Transfer Protocol) 

програма підключається до серверу білінгової системи. Після 

встановлення з’єднання проводиться авторизація існуючого 

користувача. Користувач вводить код картки поповнення рахунку та 

натискає кнопку «Почати тестування». 

Програма, в асинхронному режимі, формує заголовки http 

запиту та відправляє їх на сервер. Якщо в білінговій системі є 

вразливі модулі, то поповнення рахунку проходить декілька разів, 

що свідчить про низький рівень безпеки системи.   

Налаштування програми відбувається в інтерактивному 

режимі. Вказується IP адреса серверу і порти для відправки та 

прийому даних.  

Клієнтська програма розроблена в середовищі Borland C++ 

Builder 6.0. Компіляція та тестування проводилися в операційних 

системах Windows 7. 



Ця програма особливо корисна для адміністраторів та 

розробників білінгових мереж. 
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РОЗРОБКА РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ПІДБОРУ ПАРОЛІВ 

Метою даної роботи є підвищення продуктивності підбору 

паролів, за допомогою розподіленої обчислювальної системи, яка 

базується на комп’ютерах з’єднаних мережею Internet. При цьому 

можливо, що на цих комп'ютерах встановлено різні операційні 

системи. У таких умовах вигідно користуватися розподіленою 

обчислювальною мережею. 

Для створення розподіленої системи авторами була 

реалізована клієнтська та серверна частина програмного 

забезпечення. Клієнтська частина встановлюється на комп’ютерах 

та виконує запуск модулів розрахунку. Вона працює у фоновому 

режимі та очікує команд від серверу. Після завершення розрахунку 

отриманих завдань програма відправляє на сервер результат.  

Сервер виконує роль менеджера, який розбиває завдання на 

групи, та у разі запиту клієнта відправляє пакети даних на обробку. 

Після отримання відповіді проводиться аналіз отриманих даних, 

якщо пароль було знайдено розрахунок припиняється. У разі 

негативної відповіді від клієнтської програми, дані видаляються з 

таблиці та видається нова порція даних для розрахунку. 

Протокол обміну базується на передачі текстових повідомлень 

по протоколу TCP\IP. 

Налаштування програми відбувається в інтерактивному 

режимі. Вказується IP адреса серверу і порти для відправки та 

прийому даних.  

Клієнтська програма розроблена в середовищі QtCreator 2.0, в 

ній використовується бібліотека Qt 4.7. Компіляція та тестування 

проводилися в операційних системах Windows 7 та Ubuntu Linux 9.10 



Серверна частина системи створювалася в середовищі MS 

Visual Studio 2010. Тестування проводилися в операційній системі 

Windows 7. 

Ця програма особливо корисна для адміністраторів 

операційних систем, та спец. службам, для яких є критичним час 

підбору паролів. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

МЕТОДОМ ПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ 

Метою даної роботи є підвищення ефективності співпраці 

експертів при оцінюванні об’єктів, а також зменшення часу 

підготовки результатів оцінювання для представлення замовнику.  

Дана система представляє собою клієнтське застосування з 

інтуїтивним користувацьким інтерфейсом, за допомогою якого і 

проходить процес оцінювання. Користувач (у нашому випадку 

користувачі даного програмного забезпечення – експерти, які будуть 

проводити оцінку об’єктів або звичайний оператор ПК, якому 

доручено перенести оцінки експертів в систему для отримання 

підсумкових результатів).  

Користувач створює або завантажує існуючий список експертів. 

Якщо необхідно – змінює данні списку (вносить записи про нових 

експертів, редагує інформацію, видаляє експертів зі списку). Список 

можна зберегти в файл. 

Користувач створює або завантажує існуючий список об’єктів. 

Якщо необхідно – змінює данні списку (вносить записи про нові 

об’єкти, редагує інформацію, видаляє об’єкти зі списку). Список 

можна зберегти в файл. 

Якщо списки створені, то можна починати вносити данні, 

представлені експертами (оцінки об'єктів) – порівнювати об'єкти. 

Коли оцінки для кожного об'єкта виставлені, програма, на 

основі отриманих даних виводить результат – загальні оцінки по 

об’єктах, на основі яких і буде прийматись рішення.  



 Програма розроблена в середовищі Microsoft Visual Studio 

2008. Компіляція та тестування проводилися в операційних системах 

Windows 7 та Windows XP. 

Ця програма особливо корисна для тих, хто часто працює  з 

оцінюванням об'єктів, та має потребу в  швидкому представленні 

даних в вигляді, придатному для прийняття рішення. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПРОДУКТУ 

В даній роботі представлено інформаційну платформу оцінки 

інноваційного продукту.  

Програмний продукт, покладений в основу інформаційної 

платформи, є системою прийняття рішень під час побудови 

сценаріїв майбутнього і поєднує в собі потужний математичний 

апарат і зрозумілий та гнучкий користувацький інтерфейс.  

В рамках даної роботи  розробляється базовий сценарій, який 

формується  за допомогою оцінки інноваційного продукту по 

критеріях, що введені в базу даних.  

Оцінка інноваційного продукту буде здійснена за якісними та 

кількісними критеріями.  

Кількісні критерії – критерії, значення яких надаються 

спеціалістами на основі інформації повної визначеності. Критерії 

мають відповідні одиниці вимірювання (вартість розробки, 

трудомісткість, термін експлуатації засобів, габаритні розміри, рівень 

потужності тощо).  

Якісні критерії – (латентні) критерії, значення яких не можуть 

безпосередньо бути виміряними чи обчисленими (наприклад, 

технічна новизна розробки, надійність захисту, технологічна 

складність експлуатації, функціональний рівень). 

Найважливішу роль в інноваційній діяльності відіграє 

експертиза. 



Особливості виконання експертизи в інноваційній діяльності 

полягають у досягненні практично прийнятних рівнів достовірності та 

обґрунтованості результатів експертного оцінювання за умов 

концептуальної невизначеності. Досягнення цієї мети ґрунтується на 

реалізації ідеї системної узгодженості математичного забезпечення 

експертизи з інтелектуальними здібностями і психофізичними 

можливостями експерта.  
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БІО-ЕКОАРХІТЕКТУРА: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

Архітектурно-будівельна біоніка вивчає закони формування і 

структуроутворення живих оболонок, займається аналізом 

конструктивних систем живих організмів за принципом економії 

матеріалу, енергії та забезпечення надійності. В архітектурно-

будівельній біоніці велика увага приділяється новим будівельним 

технологіям. Наприклад, в області розробок ефективних і 

безвідходних будівельних технологій перспективним напрямком є 

створення багатошарових конструкцій. Ідея запозичена у 

глибоководних молюсків. Архітектурно-біонічна практика породила 

нові, незвичайні архітектурні форми, доцільні у функціонально-

утилітарному відношенні і оригінальні за своїм естетичним якостям. 

Це не могло не викликати до них інтересу з боку архітекторів і 

інженерів.  

Використання в техніці і в архітектурі законів і форм живої 

природи є цілком правомірним. У світі все взаємообумовлено, немає 

речей і явищ, які б не були пов'язані безпосередньо або 

опосередковано між собою, немає непрохідних бар'єрів між живою 

природою і штучними формами і конструкціями, існують закони, що 

поєднують весь світ в єдине ціле і породжують об'єктивну 

можливість використання в штучно створюваних системах 

закономірностей і принципів побудови живої природи та її форм. 

Основою цього служить біологічне споріднення людини і живої 

природи.  



Специфічна риса сучасного етапу освоєння форм живої 

природи в архітектурі полягає в тому, що зараз освоюються не 

просто формальні сторони живої природи, а встановлюються глибокі 

зв'язки між законами розвитку живої природи та архітектури. На 

сучасному етапі архітекторами використовуються не зовнішні форми 

живої природи, а лише ті властивості і характеристики форми, які є 

вираженням функцій того чи іншого організму, аналогічні 

функціонально-утилітарним сторонам архітектури.  

Від функцій до форми і до закономірностей формоутворення – такий 

основний шлях архітектурної біоніки. 

 

 

Підсекція при кафедрі автоматизації технологічних процесів 
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студент  

 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДИ. ПРИНЦИП ДІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

Проблема збереження енергії одна з основних проблем науки і 

техніки в наш час. Через це об’єктом цікавості стають пристрої, які 

можуть зменшити витрати електроенергії на виробництві та вдома. В 

даній доповіді представлено енергозберігаючий пристрій SmartBoy 

(схема приведена на рисунку), який має зменшити витрати 

електроенергії побутовими приладами і, як результат, заощадити 

гроші споживача.  

 
Основними перевагами даного пристрою являються: 



 захист електроніки від імпульсних стрибків напруги, 

продовження терміну їх служби; 

 збільшення коефіцієнту потужності ел. приборів, за рахунок 

компенсації та перерозподілу реактивної потужності; 

 здатність економити електроенергію за рахунок вдосконалення 

і нормалізації структури ел. Потоку. 

Після детального дослідження матеріалів щодо роботи 

приладу, аналізу електричної схеми та формул, які описують процес, 

ми дійшли висновку, що даний прилад є звичайним запобіжником 

для пристроїв, які знаходяться за точкою включення SmartBoy в 

мережу. Прилад згладжує стрибки напруги і це виявилось його 

єдиною робочою характеристикою. Економії за рахунок компенсації 

реактивної складової потужності прилад не забезпечує, так як 

побутові лічильники не враховують її. Тому можна зробити висновок, 

що даний прилад не виконує заявлених функцій і збереження 

електроенергії не забезпечує. 

 

 

УДК 681.513.674 

В.В. Гречуха, 

студент 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ 

ОДНОПРОВІДНИХ ДАТЧИКІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУР-

НИХ РЕЖИМІВ ОБЛАДНАННЯ. 

В наш час в Україні постійно працюють багато підприємств 

будіндустрії та машинобудування. На цих підприємствах 

застосовується різноманітне електроустаткування, електродвигуни, 

насоси, та інші електричні машини постійного та змінного струму, які 

потребують постійного моніторингу температурних режимів. Для 

цього використовується широкий спектр цифрових і аналогових 

температурних датчиків. В даній статті розглядається популярний у 

наших закордонних колег температурний датчик DS18S20. 

В основі роботи датчика – однопровідний інтерфейс, який 

передає інформацію на контролер. Він підключаєтся до датчика за 

допомогою загальної шини. При ввімкненні він передає на датчик 



сигнал Reset, у відповідь датчик видає код (сигнал відгуку). Другою 

серією знов передається сигнал Reset і датчик видає код 

температури. Потім контролер дешифрує ці данні і видає на пристрій 

виводу інформацію про температуру.  

За допомогою датчика DS18S20 можна досягти великої 

точності вимірювань. Датчик працює в температурному режимі від –

50 до +125 градусів Цельсія. Має 3 режими роботи від 

найпростішого до максимально точного. Похибка в кожному режимі 

від 0.5 до 0.125 градусів Цельсія. 

З дуже великою точністю можна заявити, що використання 

температурних датчиків DS18S20 може зменшити вірогідність 

виходу з ладу електричної машини шляхом її моніторингу, та 

своєчасного відключення. З економічної точки зору використання 

данної системі набагато вигідніше, ніж ремонт електрообладнання. 

 

 

УДК 681.513.674 

Ю.Л. Ковальчук, 

студент 

 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ З ВИКОРИСТА-

ННЯМ RFID-КАРТ 

Останнім часом у всьому світі отримали широке поширення 

різні засоби електронної безконтактної ідентифікації об'єктів. 

Технології безконтактної радіочастотної ідентифікації (RFID - Radio 

Frequency Identification Device) дозволяють вийти на новий рівень 

можливостей у вирішенні проблем ідентифікації. Мікропроцесорні 

безконтактні носії інформації починають замінювати документи, що 

засвідчують особу, виконувати роль електронних пропусків і 

безконтактних ключів для доступу на підприємства, приміщення, 

під'їзди житлових будинків, впроваджуватися як електронні квитки 

для громадського транспорту (метро, автобуси, електропоїзди).  

В основі роботи RFID системи лежить фізика радіохвиль. Існує 

кілька основних частотних діапазонів, у яких дозволена робота 

RFID-пристроїв: 

LW - (low wave) - низькочастотний діапазон (125-135кГц); 

HF - (high frequency) - високочастотний діапазон (13,56МГц); 



UHF - (Ultra high frequency) – ультрависокочастотний діапазон 

(860-930МГц); 

Microwave - мікрохвильовий діапазон (2,45ГГц). 

У RFID-системі завжди є три основних компоненти: це зчитувач 

(рідер), ідентифікатор (карта, мітка, брелок) і комп'ютер. Зчитувач 

випромінює в навколишній простір електромагнітну енергію. 

Ідентифікатор приймає сигнал від зчитувача і формує відповідний 

сигнал, який приймається антеною зчитувача, обробляється його 

електронним блоком і по інтерфейсу направляється в комп'ютер. 

Проектована автоматизована система захисту та контролю 

доступу в приміщення дозволяє вирішити всі виникаючі питання при 

організації обмеженого доступу на об'єкт, який підлягає захисту. 

 

 

Підсекція при кафедрі управління проектами 

 

УДК 005.22: 005.8 

М.І. Цюцюра, 

студент  

 

ПЕРЕВАГИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ 

ПРИ СКЛАДАННІ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

Ефективний бюджетний процес базується на 

середньостроковому плануванні. Згідно з ним планування бюджету є 

безперервним процесом, який повторюється встановленими 

пріоритетами, завданнями з року в рік та спрямований на уникнення 

бюджетної політики та наявними ресурсами. Дисбалансу між 

видатками та потребою. 

Середньострокове планування є інструментом для реалізації 

заходів бюджетної політики з ефективного управління доходами та 

видатками надання державою суспільних послуг згідно міського 

бюджету, а також реалізації стратегічних визначених пріоритетів  

напрямків розвитку країни в цілому та конкретного міста, зокрема.  

Запровадження системи середньострокового планування 

бюджету відкриває такі можливості: 

- поступова реалізація політичних рішень з метою 

передбачення наслідків та результатів у середньостроковій 



перспективі; - підтримка збалансованості державних та місцевих 

фінансів; - узгодження стратегічних планів діяльності головних 

розпорядників з наявними бюджетними ресурсами;  

- прогнозування майбутніх тенденцій і впровадження 

необхідних заходів для досягнення запланованого результату. 

Запобігання негативних явищ;  

- підвищення передбачуваності державної та місцевої політики 

і джерел фінансування для того, щоб головні розпорядники коштів 

могли попередньо прогнозувати напрямки своєї політики;  

- підвищення відповідальності головних розпорядників за 

ефективне та раціональне використання бюджетних коштів; 

- посилення загального бюджетного контролю.  

Стадія складання проекту бюджету є найважливішою та 

найінтенсивнішою, тому що передбачає виконання великої кількості 

поставлених перед учасниками завдань, а водночас складність 

даного процесу полягає в тому, що бюджетні ресурси завжди 

обмежені. 

 

 

Підсекція при кафедрі електротехніки та електроприводу 

 

УДК 693.54.32; 621.32 

Ю.О. Ромашова, 

студентка 

 

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ГРОХОТУ З РЕЗОНАНСНИМ 

ВІБРАТОРОМ КЛСД 

Існуючі грохоти в якості приводу робочого органу 

використовуються вібратори з дебалансними системами, які мають 

такі недоліки: нагрів підшипників вузлів; шум; недостатня надійність 

роботи, а також автоматизація процесів грохочення матеріалу. 

В даній роботі розроблена система автоматизації процесу 

грохочення матеріалу по фракціях, на підставі вібратора приводом 

якого є КЛСД (рис.1). Комплект грохоту представляє собою 

конструкцію, об’єднуючу в собі: коаксіально-лінійний синхронний 

двигун (КЛСД) зворотно-поступальної дії - 1, пружинами - 2, короб у 



зборі з ситом - 3, поворотну раму - 4, гвинтовий механізм - 5 і опорну 

раму - 6. 

При подачі на обмотки статора КЛСД від перетворювача частоти 

струму змінної полярності виникає електромагнітна сила, яка 

намагається вивести із стану рівноваги коливальну систему 

вібратора, при цьому переміщення якоря і пов’язаної з ним 

додаткової маси приводить до деформації пружин. При зміні 

напрямку проходження струму в обмотках якір рухається в 

протилежну сторону під дією електромагнітної сили та енергії, 

накопиченої в пружинах. Сила, що виникає, передається на короб у 

зборі з ситом. При цьому нахилене положення до горизонту сита 

забезпечує транспортування поступаючого матеріалу одночасно з 

просіюванням на фракції. 

Таким чином, відбувається процес автоматизації роботи 

грохоту по розділенню матеріалу на різні фракції. 

 

 

УДК 621.34-52.624.154 

А.О. Амброжак, 

студент 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАНУРЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ СТАТИЧНО-ВІБРАЦІЙНИМ СПОСОБОМ 

Існує декілька методів занурення будівельних елементів. 

Одним з цих методів є статично-вібраційний метод. Цей напрямок 

реалізовано в конструкціях віброзанурювачів, які навантажують 

палю періодично змінюваними за значенням і напрямком 

збуреннями резонансної частоти. Внаслідок високих миттєвих 

відносних знакозмінних швидкостей у прикордонній з палею зоні 

різко знижується коефіцієнт внутрішнього та зовнішнього тертя 

 
Рис.1. Грохот вібраційний 



ґрунту, який набуває властивостей рідини, що зменшує його опір 

зануренню палі. 

Пристрій працює таким чином: 

у П – подібну раму – 1 встановлюють 

палю потрібної висоти. На ній 

встановлюють віброзбуджувач – 8 та 

гідроциліндр – 6, який закріплений за 

допомогою силових фіксаторів – 5 на 

відповідній висоті в виїмках рами – 4. 

Включають гідроциліндр, який за 

допомогою рухомого поршня 

виробляє силове статичне зусилля 

Р, яке через корпус віброзбуджувача 

передається на палю. При включенні 

напруги через перетворювач частоти 

на віброзбуджувачі утворюються 

збурення, що впливають по 

синусоїдальному закону на палю. 

Таким чином паля отримує поздовжні 

коливання і починає занурюватися в 

ґрунт. 

Цей метод досить ефективний 

при зануренні палі в водонасичені 

піщані ґрунти, а також інші ґрунти пластичної консистенції. 

 

 

УДК 681.5, 621.929.7 

Ю.О. Бєлікова, 

магістр 

 

МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ РЕЗОНАНСНИМ ВІБРАТОРОМ 

ПРИ ФОРМУВАННІ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ 

При укладці бетонну суміш ущільнюють з метою витіснення в 

ній повітря та більш компактного розміщення складових. Від якості 

ущільнення залежить міцність та довговічність виробів. Найбільш 

поширені дебалансні вібратори мають ряд недоліків: недовговічність 

 

 



дебалансних валів і підшипників (через значні динамічні 

навантаження); необхідність у синхронізації обертання дебалансів.  

Використання віброплощадки на основі коаксіально-лінійного 

синхронного двигуна (КЛСД) зворотно-поступального руху виключає 

вищезгадані недоліки, а встановлення її на корпусі опалубки в 

тривимірній системі X, Y, Z дозволить досягти більш ефективних 

результатів та більш якісних виробів. 

Для розробки комп’ютерної моделі, а також для отримання 

робочих характеристик вібратора було створено модель 

віртуального експериментально-дослідного стенду в середовищі 

Matlab/Simulink, яка дозволяє дослідити просторову траєкторію 

платформи з бетонною сумішшю. 

Результати моделювання виявили: якщо синусоїдальні напруги 

зсунуті по фазі на 90°, то траєкторія руху платформи описує кулю в 

тривимірній просторовій системі координат; якщо синусоїдальна 

напруга одного з вібраторів на порядок вища і при цьому також 

синусоїдальні напруги зсунуті по фазі на 90°, то отримуємо еліптичні 

коливання; якщо всі три вібратори мають однакову фазу, то 

просторова траєкторія представляє собою лінію; якщо одна з 

синусоїдальних напруг має іншу частоту, то траєкторія руху описує 

складні коливання у формі «вісімки». 

Отже, за результатами дослідження може бути вибрана 

оптимальна траєкторія руху платформи в залежності від форми та 

характеристик бетонної суміші. Це можна зробити лише після 

вивчення механічних процесів в бетоні, що твердіє, на платформі, 

що коливається по складному закону. 

 

 

УДК 621.31.(075.3) 

О.А. Карнасюк, 

студент 

 

ВІТРОГЕНЕРАТОРИ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ 

Енергія вітру грає важливу роль в розвитку людини. Починаючи 

із стародавніх часів люди використовували енергію вітру як в 

мирних, так і у військових цілях. 



Головною перевагою вертикальних вітрогенераторів є те, що 

вони не потребують механізмів орієнтації на вітер. У них генератор і 

інші механізми розміщуються на незначній висоті біля основи. Все 

це істотно спрощує конструкцію. 

Вони прості в експлуатації і блискуче 

справляються з приземноми потоками, що 

міняються. При збільшенні швидкості вітру система 

вмить нарощує силу тяги, після чого автоматично 

стабілізує швидкість обертання. 

Слід зазначити, що обертання генераторів 

спостерігається при будь-якому напрямку вітру, 

вони не потребують додаткових трансмісій, що 

знижують рівень надійності. Це одне з основних переваг установок 

даного типу при порівнянні з горизонтально-осьовими. 

Широкому застосуванню вітроенергетичних агрегатів в 

звичайних умовах поки перешкоджає їх висока собівартість. Навряд 

чи потрібно говорити, що за вітер платити не потрібно, проте 

машини, потрібні для того, щоб запрягти його в роботу, обходяться 

дуже дорого. 

Генератор – необхідний для заряду акумуляторних батарей. 

Від його потужності залежить як швидко заряджатимуться 

акумулятори. Генератор необхідний для вироблення змінного 

струму. Сила струму і напруга генератора залежить від швидкості і 

стабільності вітру. Контролер – електронний пристрій, призначений 

для контролю і управління: контролер заряду – процесом заряду 

акумуляторів, контролер розряду - процесом розряду акумуляторів. 

Інвертор – пристрій для перетворення постійного струму в змінний 

струм із зміною величини напруги або без. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА БАЗІ 

СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ 

Повна кількість сонячної енергії, що надходить на поверхню 

Землі за тиждень, перевищує енергію всіх світових запасів нафти, 

газу, вугілля та урану. Перетворення сонячної енергії в електричну 

здійснюється за допомогою 

фотоелектричних перетворювачів 

(фотоелементів). Фотоелемент - 

електронний прилад, який перетворює 

енергію фотонів в електричну енергію. 

При попаданні сонячних променів 

на клітинку відбувається зовнішній фотоефект або фотоелектронна 

емісія. Фотоелектричні перетворювачі володіють значними 

потенційними перевагами: не мають рухомих частин, мають 

невелику питому вагу, невибагливі до умов роботи, що значно 

знижує вартість обслуговування і розширює можливість 

застосування систем; високий термін служби сонячних батарей; 

прості в плані встановлення та витрати на обслуговування систем 

мінімальні, тому що потрібно всього на всього очистки поверхні 

системи від пилу і бруду, для її більш ефективної роботи; ефективно 

використовують як пряме так і розсіяне (дифузне) випромінювання; 

можливе створення установок практично будь-якої потужності. 

Робоча поверхня елементів текстурована, відповідно орієнтації 

пластин кремнію (100). Тильна поверхня – гладка. Контакти на 

робочій і тильної поверхнях - сітчасті, отримані осадженням паст 

методом трафаретного друку. 

Текстурування поверхні кремнієвої пластини включає 

нанесення на поверхню кремнієвої пластини орієнтованої в площині 

(100) маски з матеріалу, стійкого до травлення, наприклад, 

резистивного матеріалу, травлення в ізотропному травителі. На 

поверхні кремнію утворюється система пірамідальних вістрів, нахил 

ребер яких, забезпечує отримання досить низького коефіцієнта 

відображення. Антирефлекторне покриття наноситься так само з 

метою зниження здатності поверхні відбивати сонячне світло. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ 

ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Існуючі установки для проходження підземних комунікацій, як 

правило мають два приводи: перший призначений для руйнування 

ґрунту, другий - призначений для подачі робочого органу траншейної 

установки.  

Поєднання двох приводів в 

один, який буде виконувати 

роботу по проходженню та 

подачі робочого органу, 

дозволить зменшити габаритні 

розміри приямку та витрати 

енергії. Пропонується віброустановка для прокладання підземних 

комунікацій, приводом якої є коаксіально-лінійний синхронний двигун 

(КЛСД) оснащений перетворювачем частоти. 

При подачі змінного струму через перетворювач частоти на 

обмотки статора – 2 КЛСД, створюється резонансне пульсуюче 

поле, яке при взаємодії з магнітними силовими лініями постійних 

магнітів створюють резонансні коливання якоря – 3. 

Так як КЛСД з'єднаний з корпусом 

віброустановки – 1. Коливальні зусилля 

Fb передаються на трубу з закріпленим на 

кінці робочим органом – 7 через пружини 

– 4, а також пружинні ходулі – 5, 

закріплені в нижній частині корпусу 

віброустановки під певним кутом α, які 

зв'язані з платформою – 6, що дозволяє 

проводити рух установки в забої – 8. 

Таким чином переміщення установки 

відбувається за рахунок дотичної сили Fк. Fк=mx(ω0)2sin(α), де m – 

маса установки, кг; х – амплітуда коливання, м; ω0 – резонансна 

частота, Гц. 

  

 

 Початок роботи 

Запуск частотного перетворювача 

Встановлення резонансної частоти 

Контроль за прокладанням труби  

Відключення установки від мережі 

Підключення установки до мережі 

Кінець роботи 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАНУРЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ ІМПУЛЬСНО-ВІБРАЦІЙНИМ СПОСОБОМ 

Винахід відноситься до галузі будівництва і може бути 

використаний для занурення будівельних виробів (шпунтів, паль, 

труб, оболонок тощо) в ґрунт або виймання його з ґрунту. 

Імпульсно – вібраційний 

пристрій (рис.1) складається із 

корпуса – 1, лінійного 

асинхронного двигуна (ЛАД) – 2 

і коаксіально-лінійного синх-

ронного двигуна (КЛСД) посту-

пального руху – 3. Після 

установки палі – 5 в проектне 

положення, вмикається вібра-

тор (КЛСД) – 3 через перетво-

рювач частоти. Коливання якоря 

– 5 КЛСД, створюються за 

рахунок електромеханічних сил 

отриманих від взаємодії 

магнітних полів статорних 

обмоток і постійних магнітів 

якоря. Ці коливання передаю-

ться на палю через наголовник. 

Паля занурюється. При необхі-

дності, а це залежить від породи 

ґрунту, створюється імпульсне 

зусилля на палю. Імпульсне 

зусилля на палю здійснюється 

за рахунок включення коаксіаль-

но-лінійного синхронного еле-

ктродвигуна з певною частотою, 

що дозволяє більш ефективно 

занурити палю в ґрунт. 

 
 

Рис.1 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ 

НА ВІБРОПЛОЩАДЦІ 

Вібраційні майданчики – найбільш поширені установки, які 

застосовувують для ущільнення бетонної суміші при виготовленні 

залізобетонних виробів. 

В даному проекті в якості привода 

робочого органу застосовують коаксиально-

лінійний синхронний двигун(КЛСД), що 

здійснюється спрямованими коливаннями 

великої частоти і амплітуди. Амплітуда 

коливань залежить від розмірів часток 

заповнювача. Для крупнозернистих сумішей 

зазвичай амплітуда дорівнює 0,3..0,7 мм, причому з підвищенням 

жорсткості бетонної суміші її збільшують, при цьому доцільно 

збільшувати частоту вібрації до 130 Гц. Занадто великі амплітуди 

коливань без привантаження можуть викликати розрихлення 

бетонної суміші і погіршити властивості бетону. 

На рис.1 показаний вібромайданчик, що складається з одного 

вібростола, який має верхні і нижні рами, 

вібраторі і систему пружин або ресор. Нижня 

рама встановлена на фундаменті, а верхня 

спирається на нижню через систему пружин або 

ресор. Вібратор кріпиться знизу до верхньої 

рами, яка коливається на пружинах. Форму з 

виробом, встановлену на верхній рамі, міцно 

закріплюють за допомогою електромагнітів, 

струбцин, клинів. Тільки при правильному 

закріпленні форми бетонна суміш 

піддаватиметься досить інтенсивній вібрації. 

Алгоритм управління представлений на 

рис.2. Таким чином, використання КЛСД і 

автоматизації процесу ущільнення бетонної суміші по заданій 

програмі дозволить виготовляти більш якісні залізобетонні вироби. 

 
 

Рис.1 

 
 

Рис.2 
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРОЦЕС ЗАНУРЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ ВІБРОЗАНУРЮВАЧЕМ З 

КОАКСІАЛЬНО-ЛІНІЙНИМ ДВИГУНОМ 

Для занурення будівельних матеріалів великих розмірів 

застосовують високочастотні віброзанурювачі, які потребують 

специфічних умов для отримання якісного результату роботи. Ці 

віброзанурювачі мають низький рівень ККД та автоматизації. 

З метою автоматизації процесу занурення будівельних 

матеріалів розроблена установка віброзанурювача приводом якого є 

коаксіально-лінійний двигун. 

В даній роботі 

розроблена система 

автоматизації процесу 

занурення будівельних 

матеріалів на основі 

КЛД. Комплект 

віброзанурювача 

складається з двох 

однотипних двигунів 6, 

плити для кріплення 

двигунів 5, траверси 3 з 

пружними елементами, 2 підвіски, скоби 4 для кріплення установки, 

наголовника 7 для кріплення занурюваного матеріалу 1. 

Комплект віброзанурювача передає коливання вібратора 

шляхом щільного прилягання виробу до наголовника установки. 

Занурення виробу здійснюється вертикально. При поданні змінного 

струму через перетворювач частоти на обмотки статора, виникає 

пульсуюче поле, яке при взаємодії з магнітними силовими лініями, 

від постійних магнітів, створює електромагнітне зусилля, що 

приводить в рух якоря з заданою частотою та амплітудою. Що 

дозволяє збільшити діапазон дії, а саме – проводити роботи з 

використанням віброзанурювача в безпосередній близькості до 

будівель, які оточують місце проведення робіт. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТИКИ БЕТОННИХ ПАЛЬ 

МЕТОДОМ АКУСТИЧНОГО КАРОТАЖУ 

Останнім часом в Європі поширилося застосування такого виду 

паль, як барети. Барети за рахунок порівняно великих розмірів, 

перерізу і довжин можуть сприймати більш високі навантаження по 

матеріалу і по ґрунту. Сучасне обладнання дозволяє влаштувати 

барети перерізом до 3500×820 мм і довжиною до 60 -75 м. За 

останні роки цей вид паль набуває популярності  і в Україні. 

Для діагностики паль великих діаметрів (1-3м) та барет 

найбільш приємливим є метод акустичного каротажу. 

Цей метод передбачає закладення попередньо в тіло палі на 

всю довжину дві і більше труб, з внутрішнім діаметром ~50мм (рис. 

1). Ці труби закріплюються на арматурному каркасі під час 

влаштування палі для забезпечення постійної акустичної бази. В 

палях круглого перерізу діаметром 1м  і більше закладаються 3-6 

труб, тому що зі збільшенням кількості труб збільшується площина 

прозвучування  перерізу палі, тобто зростає точність і достовірність  

результатів. Труби заповнюються водою (для створення акустичного 

контакту) і по всій довжині палі на одному рівні та через певний 

інтервал (Δh=50÷250 мм), проводиться ультразвукове 

прозвучування за допомогою двох зондів, зонда приймача і зонда 

передавача (див. рис. 2а). З передавача надходить сигнал частотою 

~60 кГц, що проходить через товщу бетону і потрапляє на приймач, 

який реєструє час проходження сигналу і його енергію. 

 
Рис. 1. Переріз барети та розташування труб на 

арматурному каркасі; В і П – відповідно зонди, випромінювач і 

приймач. 



Для прикладу на рис. 2, б. наведений графік швидкості пружних 

хвиль по довжині, де дефектна (на глибині 9,75 – 10,25 м) ділянка 

відображена зниженням швидкості. 

  

 

Рис. 2. а) схема обстеження барети; б) графік швидкості 

проходження ультразвуку на різній глибині барети; 1 – 

регіструюча апаратура; 2 – труби; 3 – дефект. 

Точність результатів при акустичному каротажу в більшості 

залежить від того, наскільки синхронно переміщаються 

випромінювач і приймач і з якою точністю виконується інтервал (Δh). 

Тому в першу чергу потрібно автоматизувати процес переміщення 

зондів у трубах. 

 

 

  

Глибина, м 

Швидкість, м/с 

а) б) 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАНУРЕННЯ СВАЙ ПІД ВОДОЮ ЗА 

ДОПОМОГОЮ УСТАНОВКИ З РЕЗОНАНСНИМ ВІБРАТОРОМ 

КЛСД  

З метою оптимізації роботи і підвищенні її ефективності був 

розроблений проект установки з резонансним вібратором КЛСД. 

Вібраційний вплив передається на сваю безпосередньо через 

герметичний корпус, на якому передбачені механізми з’єднання з 

балкою, а також система кріплення, за допомогою якої керують і 

підтримують всю вібраційну установку.  

Вона може ефективно працювати на значних глибинах  і може 

використовуватись для швидкого і точного занурення свай  значної 

довжини, дозволяє плавно і точно регулювати частоту і амплітуду 

вібрацій, універсальна для майже будь-яких умов роботи, і також 

може використовуватись на суші. 

 

 

  

 
Для занурення свай в слабі ґрунти (в нашому випадку - в 

замулене піщане дно водойм) доцільно використовувати 

віброустановки, але конструкція більшості існуючих моделей 

неефективна з причини використання дисбалансів. Складне 

конструктивне виконання, механічні характеристики і габарити 

явно програють коаксіально-лінійним двигунам. До того ж, двигун 

має працювати на повну потужність і тому для нього треба 

забезпечувати наявність окремого джерела живлення, яке не може 

обслуговувати при цьому будь-які інші об’єкти. 



Підсекція при кафедрі прикладної математики 
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КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ 

Методологічною основою моделювання соціально-

економічного розвитку міста є системний аналіз, центральної 

процедурою якого є побудова узагальненої (єдиної) моделі об'єкта, 

що відбиває найважливіші фактори і взаємозв'язки реальної 

системи. На практиці це пов'язано зі створенням комплексу моделей 

з розвиненими динамічними та інформаційними зв'язками між 

моделями всіх рівнів. 

Досліджувана соціально-економічна система має складну 

внутрішню структуру, у складі якої можуть бути декомпозирована 

підсистеми: населення, виробництво, невиробнича сфера, екологія, 

простір, фінанси, зовнішня економічна сфера. Місто 

характеризується ієрархічністю управління і активністю окремих її 

підсистем, взаємодія елементів у рамках якої розглядається з 

урахуванням характеру впливів зовнішнього середовища на 

внутрішню структуру. 

Комп'ютерне моделювання - це метод вирішення задачі 

аналізу або синтезу складної системи на основі використання її 

комп'ютерної моделі. Суть комп'ютерного моделювання укладена в 

отриманні кількісних і якісних результатів на основі наявної моделі. 

Під комп'ютерною моделлю розуміють : 

 Умовний образ об'єкта або деякої системи, описаний за 

допомогою взаємопов'язаних комп'ютерних таблиць, блок-схем, 

діаграм, графіків, малюнків, анімаційних фрагментів, гіпертекстів і 

т.д.і відображає структуру та взаємозв'язки між елементами об'єкта 

– структурно-функціональна модель. 

 Окрема програма, сукупність програм, програмний комплекс, 

що дозволяє за допомогою послідовності обчислень і графічного 



відображення їх результатів відтворювати (імітувати) процеси 

функціонування об'єкта за умови впливу на нього різних (включаючи 

випадкові) чинників – імітаційні моделі. 

 На сьогоднішнійчас існує, чи мало комп'ютерних систем 

моделювання, але було відібрано найкращі, і проаналізовано 

характеристики цих сучасних систем моделювання, яка наведена у  

таблиці нижче. 
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ARENA System 

Modeling 

Corporation 

Виробни-

цтво, аналіз 

бізнес-

процесів, 

дискретне 

моделю-

вання 

Блок- 

схеми 

+ + + 

EXTEND Imagine  

That, Inc. 

Стратегічне 

планування, 

бізнес-

моделю-

вання 

Компонува

льні блоки, 

безпере-

рвні і 

дискретні 

моделі 

+  

мова 

Modl 

+ Аналіз 

чутливост

і-ності 

GPSS / H-

PROOF 

Wolverine 

Software 

Corporation 

Загального 

призначення, 

виробництво, 

транспорт і ін 

Блок-схеми + + ANOVA 

ITHINK 

ANALYST 

High 

Performance 

System, Inc. 

Управління 

фінансовими 

потоками, 

реінжиніринг 

підприємств, 

банків, 

інвестиційни

х компаній та 

CASE-

засоби, 

потокові 

діаграми 

+ + Аналіз 

чутливост

і-ності 



ін 

PROCESS 

MODEL 

PROMODEL 

Corporation 

Загальне 

виробництво, 

реінжиніринг 

Блок-

схеми, 

дискретне 

моделюван

ня 

- - + 

SIMUL8 Visual 

Thinking 

International 

Універсальн

ий засіб 

імітації 

дискретних 

процесів 

- Об'єктно-

орієнтова

ний-ное 

программ

и-вання 

+ + 

TAYLOR 

SIMULATIO

N 

SOFTWARE 

F & H 

SimulationInc. 

Виробництво

, вартісний 

аналіз 

Блок-

схеми, 

дискретне 

моделюван

ня 

- + + 

WITNESS Lanner Group 

Inc. 

Бізнес-

планування, 

виробництво, 

фінанси 

+ + + +  

Блок 

оптимі-

зації 

VENSIM Ventana Syste

ms 

Моделі 

системної 

динаміки 

Потокові 

діаграми 

- + + 

POWERSIM Powersim Co. Безперервне 

моделю-

вання 

Потокові 

діаграми 

- + - 

DYNAMO Expectation S

oftware 

Моделі 

системної 

динаміки 

обчислюваль

ного типу 

Блок-схеми - - - 
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ОЦІНКА ФАКТОРІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТАХ 
Відсутність або нестача фінансових ресурсів призводить до 

зростання невизначеності виконання робіт по проекту. Подальший 

розвиток в таких умовах висуває на перший план аналіз факторів 

невизначеності, що супроводжують інвестиційну фазу проекту, для 

того щоб забезпечити мінімізацію ризиків. Тривалий час для 

розв’язання задач оптимізації застосовували лінійне моделювання, 

оскільки для нього існує велика кількість методів оптимізації. Але 

для аналізу ризиків припущення про лінійність вихідних даних 

зазвичай є невірним. Саме тому, розробка нових моделей і методів 

прогнозування ризиків, що базуються на інтеграції технологій 

штучного інтелекту з традиційними моделями і методами 

планування проектів, лишається актуальною. Для оцінки ймовірності 

того, що проект під загрозою, необхідно визначити долю впливу 

кожного фактору ( iР ) невизначеності. В термінах теорії ймовірностей 

симптом i-о )n1i(   ризику в деякий момент часу – елементарна 

подія iA . Тоді ймовірність події, яка полягає в одночасній появі n 

симптомів, що можуть привезти до зриву проекту: 

i

n

1i

n1 P)AA(P



 . 

Остання рівність виконується, якщо події незалежні в 

сукупності. У випадку прогнозування ризиків напевне відомо, що 

умова незалежності в сукупності не виконується. Крім того, 

ймовірності симптомів ризиків залежать від часу. Це ще два суттєвих 

фактора, які доводять доцільність застосування нейронної  мережі 

(НМ) для прогнозування стратегічного ризику. У випадку вдалої 

побудови, НМ дають можливість отримати досить достовірні 

висновки щодо реальних процесів.  

Робота присвячена дослідженню НМ, які можуть бути 

інтегровані в існуючі інформаційні системи для оцінки ризиків. Для 



того, щоб прогнози НМ були адекватними, необхідно правильно 

вибрати активаційну функцію нейрона і алгоритм навчання НМ; 

сформувати вхідний вектор і базу даних для навчання.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ХМАРНОЇ ОБРОБКИ 

ДАНИХ 

Хмарні обчислення (англ. Cloud Computing) — технологія 

обробки даних, в якій програмне забезпечення надається 

користувачеві як Інтернет-сервіс. Користувач має доступ до власних 

даних, але не може управляти і не повинен піклуватися про 

інфраструктуру, операційну систему і власне програмне 

забезпечення, з яким він працює. "Хмарою" метафорично називають 

Інтернет, який приховує всі технічні деталі.  

Навряд чи сьогодні ще потрібно доводити, що за хмарними 

обчисленнями – майбутнє. Схоже, такий закономірний розвиток ІТ, 

який не залежить від бажань і поглядів окремих (навіть самих 

високопоставлених) індивідів.  

Планується розглянути суть та принципи реалізації хмарних 

технологій обробки даних, їх види, а також перспективи розвитку в 

різних галузях. Розглянемо потенціал хмарних технологій на даному 

етапі їх розвитку та всі можливі способи використання таких 

обчислень.  

Хмарна обробка даних, як концепція, включає поняття 

Програмне забезпечення як послуга, Веб 2.0 і інші технологічні 

тенденції, загальною в яких є впевненість, що мережа Інтернет в 

змозі задовольнити потреби користувачів в обробці даних. 

На сьогоднішній день виділяють три основні типи хмарних 

обчислень: Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Infrastructure-

as-a-Service. 



Не дивлячись на очевидні переваги, саму концепцію хмарних 

технологій немало критикують, причому з самих різних сторін. 

Головні претензії пов'язані з безпекою  і життєвою необхідністю 

надійного широкосмугового доступу в Інтернет. 

Проте, не дивлячись на всі сумніви майбутнє хмарних 

технологій представляється досить райдужним. Сьогодні ж переваги 

хмарних технологій можуть відчути навіть ті люди, які не пов'язані з 

розробкою програм, веб-технологіями і іншими вузькоспеціа-

лізованими речами. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ 

ПОСТПРОЦЕСОРНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ПРИ ЧИСЕЛЬНОМУ 

ВИРІШЕННІ ГЕОТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ 

На сьогоднішній день задачі геотехніки вимагають 

використання потужної обчислювальної техніки. Математичне 

моделювання дає можливість досліджувати процеси взаємодії 

елементів інженерних конструкцій з ґрунтовою основою і дозволяє 

підвищити рівень проектних рішень за рахунок прогнозування 

напружено-деформованого стану в конструкціях і основі. Пошук 

раціональних проектних рішень вимагає аналізу великої кількості 

даних. Для зручного представлення результатів обчислень та 

подання їх у наочній та зрозумілій для проектувальника формі 

використовуються системи постпроцесорної обробки інформації. 

В даній роботі представлено розроблену та реалізовану 

систему постпроцесорної обробки даних для аналізу результатів 

автоматизованої системи наукових досліджень (АСНД) "VESNA". В 

програмі реалізовано можливість перегляду геометрії 

досліджуваного об'єкта, деформацій та напружень, відображення як 

всієї конструкції вцілому, так і окремих її фрагментів. Для більш 

зручного аналізу даних використано багатовіконний інтерфейс 

програми. Також реалізована можливість для кожного вікна 

налагодити індивідуальні параметри відображення - ракурс огляду, 



сукупність прихованих та відображуваних фрагментів, тип 

інформації, що виводиться – деформації, напруження тощо. 

Для вирішення сучасних задач геотехніки необхідні 

обчислювальні потужності, які значно перевищують можливості 

персональних комп’ютерів, тому постає необхідність використання 

потужних ЕОМ або супер-ЕОМ. Оскільки більшість сучасних 

багатопроцесорних обчислювальних систем працює під управлінням 

UNIX-подібних ОС, виникає проблема створення кросплатформного 

програмного забезпечення. Для задоволення цієї вимоги при 

розробці програми було використано бібліотеку класів Qt, що 

дозволило реалізувати підтримку операційних систем Windows та 

Linux. 
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ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ У ЗАДАЧІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

ДЕФЕКТІВ В ОПТИЧНОМУ ДІАПАЗОНІ 

Попередня обробка зображень в межах задачі ідентифікації 

дефектів в оптичному діапазоні включає наступні операції: 

вирівнювання яскравості фону зображення та кольорів, ліквідацію 

високочастотних перешкод та таких недоліків, як засвічування 

окремих ділянок, провалів і інших дефектів фотографування, 

підвищення контрастності, бінаризацію, локалізацію дефекту та 

масштабування. Основна увага в роботі приділена задачі 

вирівнювання кольорів, яка є актуальною для ідентифікації дефектів 

на фотознімках об’єктів будівництва. Зменшення розмірності вектора 

інформативних ознак необхідно з метою скорочення обчислюваних 

витрат і при цьому ймовірність розпізнання дефекту не повинна 

зменшуватись. Оптимізація зображення може виконуватись за 

рахунок зменшення кількості кольорів у палітрі. Для вирішення 

поставленою задачі запропонований метод кластеризації, який 

полягає у визначенні областей, що мають близькі значення кольорів. 

Для визначення степені близькості кольорів застосовується функція 



відстані:          2222
, BBGGRRAA yxyxyxyxyx   , де x . y  – 

кольори з компонентами  BGRA xxxx ,,, ,  BGRA yyyy ,,, ,  ,  ,  ,   – 

параметри, що забезпечують візуальну рівномірність і задаються 

виходячи з експериментальних спостережень. Точкам, що попали в 

один кластер призначається один усереднений колір. Для реалізації 

процесу кластеризації застосовувався алгоритм К – внутрішньо-

групових середніх, який  програмно представлений у середовищі 

Matlab. 
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РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ РОЗШИРЕННЯ СИСТЕМИ 

«НАВІГАТОР-ОСВІТА» ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОГРАМНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

В рамках інформаційної підтримки вирішення проблеми 

модернізації вищої освіти України та з урахуванням основних 

положень Болонської декларації в КНУБА створена і 

використовується система для автоматизації інформаційного 

простору вищого навчального закладу «НАВІГАТОР-ОСВІТА».  

Однак ефективність використання системи суттєво знижується 

через необхідність повторного введення в базу даних з уже існуючих 

документів Word та Excel. Крім того, традиційна структура 

документів на різних факультетах суттєво відрізняється, що значно 

ускладнює їх автоматизовану обробку. Для вирішення цієї проблеми 

потрібно реалізувати функції імпорту/експорту показників успішності 

з документів і файлів обміну в базу та навпаки, а також забезпечити 

обмін даними між базами різних факультетів. Зокрема, 

міжнародному відділу потрібні інтегровані дані про успішність 

іноземних студентів із баз практично всіх факультетів університету. 

Тому підлягає реалізації функція імпорту/експорту даних між базою 

відділу міжнародних зв’язків та базами факультетів. Також 

розробляється модуль для забезпечення вільного інтернет-доступу 



до перегляду рейтингових показників та результатів семестрового 

оцінювання знань. 

Розширення функціональних можливостей викличе неминуче 

ускладнення архітектури системи та зростання витрат на її 

супроводження і налаштування до конкретних умов використання. 

Тому доцільно розширювати функції системи за рахунок створення 

нових параметричних компонент, які б дозволяли налаштовувати 

набори необхідних функцій. 

В рамках атестаційної магістерської роботи також проводяться 

експериментальні дослідження ефективності реалізацій гнучкої 

архітектури системи з урахуванням можливих варіантів агрегації 

окремих компонентів в підсистеми. 

 

 

УДК 004.048 

Т.І. Соротюк,  

студентка 

 

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДО ЗАДАЧ ПРОГНОЗУ-

ВАННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ 

Штучні нейронні мережі – математичні моделі (а також їх 

програмні або апаратні реалізації), що побудовані за принципом 

організації і функціонування біологічних нейронних мереж. Нейронні 

мережі не програмуються у звичному сенсі цього слова, вони 

навчаються. Можливість навчання – одна з головних переваг 

нейронних мереж перед традиційними алгоритмами.  

В роботі досліджувалось використання нейронних мереж для 

задач прогнозування метеорологічних явищ. Зазвичай для навчання 

мережі потрібні великі об’єми реальних даних про погоду, які легко 

знайти в мережі Інтернет.  

В якості об’єкта прогнозу вибрано добову відносну вологість 

повітря за 2010 рік, отримані прогнозні значення на 2011 рік та 

побудовано графік порівняння існуючих даних з відповідями мережі. 

Для налаштування мережі використано програмний продукт Neural 

Network Wizard, який дозволяє підібрати оптимальну конфігурацію 

мережі для забезпечення якнайкращого вирішення поставленої 



задачі. Було обрано персептрон Розенблатта, на входи якого 

подавались компоненти дати (рік і день). 

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що 

нейронна мережа здатна оптимально навчатися та давати 

найефективніші результати за використання 80% вибірки, оскільки 

при більшому відсотку мережа не навчається, а запам’ятовує дані. 

Точність такого прогнозу складає лише 82,3%, бо прогнозування 

значення показника вологості повітря на основі дати і попередніх 

значень не є повністю коректною задачею для нейронних мереж. 

Тож, щоб використовувати штучні нейронні мережі в задачах 

прогнозування, необхідно ретельно обирати кількість і склад набору 

вхідних показників, які безпосередньо впливають на прогнозовані 

результати. Від правильного вибору вхідних даних, їх адекватності і 

несуперечливості залежить ефективність використання нейронних 

мереж.  

 

 

УДК 528.94 

Я.М. Трохименко,  

студент НТУУ «КПІ» 

Л.О. Левченко, 

доцент НТУУ «КПІ»  

 

ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В КАРТОГРАФІЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ 

Картографічне моделювання – інтегральна теорія, яка на новій 

методологічній та геоінформаційній основі поєднує картографічні 

методи проектування, створення і використання карт для 

дослідження об’єктів реальності шляхом системного упорядкування і 

передачі інформації про ці об’єкти за допомогою комп’ютерної 

техніки. Картографічне моделювання забезпечує сполучення 

пізнавальних, комунікативних та геоінформаційних функцій карт як 

моделей реального світу. Сучасне картографічне моделювання все 

частіше спирається на географічні інформаційні системи, що 

забезпечує створення оперативних екологічних карт. 

 Використовують карти в реальному або близькому до 

реального часу з метою своєчасного інформування користувача, 

щоб він мав змогу вплинути на хід процесу. У реалізації 



геоінформаційних проектів усе частіше використовуються досить 

потужні та багатофункціональні програмні засоби. В Україні серед 

програмних засобів ГІС найбільшого поширення набули: ArcInfo, 

ArcView (Environmental System Research Inst. Inc. USA), Terrasoft 

(Digital Resource System, Canada), UDRISI (Clark Univ., USA), MapInfo 

(MapInfo Inc. USA), EPPL7 (Minnesota State Planning Agency, USA). 

 Застосування ГІС-технологій забезпечує: 

  високу ступінь автоматизації, яка розвивається на базі 

цифрових картографічних та географічних даних; 

  системний підхід до відображення та аналізу стану 

забруднення природи, тобто екологічної ситуації; 

  інтерактивність, багатоваріантність, картографування та 

оперативність дають змогу отримувати різнобічну оцінку ситуації, 

поєднання методів створення та використання карт; 

  застосування нових графічних засобів моделювання 

геозображень і створення нових видів і типів електронних карт на їх 

основі, дають можливість поєднувати текстові, графічні та звукові 

зображення, створювати 3-вимірні комп'ютерні моделі, забезпечують 

різнопланові багаторакурсні зображення систем, які досліджуються. 

 

 

УДК 681.5 

О.О. Кучеренко, 

студент 

 

АЛГОРИТМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧЕРГ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

Обмін даними в мережі увійшов у повсякденне життя. Моделлю 

передачі повідомлень (пакетів) в комп’ютерних мережах може 

служити модель мережі одноканальних систем масового 

обслуговування. Теорія масового обслуговування дає можливість 

отримати усереднені (узагальнені) характеристики роботи вузла 

мережі, але при передачі пакетів нас цікавить якість обслуговування 

пакетів різного характеру. На якість обслуговування суттєво впливає 

дисципліна обслуговування пакетів. 

В даній роботі проведено дослідження впливу дисципліни 

обслуговування черг на якість обслуговування пакетів. Розглянуті 

такі алгоритми:  



FIFO – що дозволяє реалізувати вибірку пакетів з черги за 

принципом «перший прийшов, перший пішов». Алгоритм 

застосовується в усіх мережевих пристроях за замовчуванням. 

Основний недолік – не враховує пріоритети за призначенням 

пакетів, що поступили в чергу мережевого вузла; 

пріоритетне обслуговування – обслуговує черги пакетів даних 

з врахуванням пріоритетних класів за призначенням даних, 

мережевий вузол обслуговує в першу чергу пріоритетний клас 

пакетів за даними що до нього відносяться; 

зважені черги – алгоритм застосовується для того, щоб 

забезпечити обслуговування мережевим вузлом всіх класів пакетів, 

де кожному класу пакетів призначається відсоток від загальної 

обслуговуючої спроможності вузла; 

комбінований алгоритм – використовує техніки алгоритмів 

пріоритетного обслуговування та зважених черг. 

В роботі виконаний порівняльний аналіз різних алгоритмів 

обслуговування черг. Описано, випадки оптимального застосування 

вище приведених алгоритмів, механізми роботи у вузлах 

комп’ютерної мережі. 

Проведене дослідження виконувалось з метою побудови  

інформаційної системи, що дозволить проводити моделювання 

локальних IP мереж, аналізувати їх діяльність та вибирати 

оптимальну стратегію обслуговування черг  мережевих вузлів. 

 

 

УДК 519.865.7 

О.П. Кілянчук, 

студент НТУУ «КПІ» 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО МЕТОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В умовах світової фінансової кризи основними критеріями для 

інвесторів і кредиторів стає надійність обраних фінансових 

інструментів, яка у випадку з облігаціями та акціями підприємства 



залежить від його фінансового стану. Тому комплексна оцінка 

фінансового стану підприємства є актуальною.  

Одну з найважливіших форм господарювання на українських 

підприємствах відіграє фінансовий аналіз, який відповідає за відбір, 

оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що 

впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. 

Метою фінансового аналізу діяльності підприємства є оцінка його 

фінансового стану, а також визначення напрямків роботи для його 

поліпшення. Разом з тим, фінансовий стан – це найважливіша 

характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішньому 

середовищі, яка визначає конкурентоспроможність підприємства, 

його потенціал у діловому співробітництві, оцінює ступінь 

гарантованих інтересів підприємства і його партнерів. Щоб вірно 

оцінювати ризик банкрутства необхідно моделювати інформаційну 

невизначеність, проводячи формальну межу між даними, які відомі, з 

певним рівнем вірогідності і відсутніми даними. Часто аналітики 

рекомендують проводити інтегральну оцінку фінансового стану 

підприємства на основі ймовірності банкрутства підприємства. 

Класична ймовірність програє нечітким множинам в умінні 

описувати саму суть суб'єктивної активності особи, що приймає 

рішення. Нечітко-множинний підхід – найбільш природна мова 

моделювання невизначеності. Метод враховує і кількісні, і якісні 

показники, а також працює в умовах нестачі кількісної інформації. Ця 

методологія представляє інтерес для потенційних інвесторів, банків, 

податкової служби, органів законодавчої та виконавчої влади. Тому 

після багаторазового аналізу існуючих моделей оцінки фінансового 

стану українських підприємств пропонується використання нечітко-

множинного методу для комплексної оцінки фінансово-господарської 

діяльності українських енергетичних компаній. 

 

 

  



УДК 620.179.680 

І.М. Бахмач, Т.Ю. Перегін,  

cтуденти 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ 

ПОПУЛЯЦІЙ ДО ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ 

Процес управління системами вимагає розв’язання низки 

складних комбінаторних задач оптимізації таких як: задача 

комівояжера, квадратична задача про призначення, календарне 

планування, розподіл ресурсів і робіт, маршрутизація транспорту, 

різних мереж. Такі задачі виникають в бізнесі, інженерії, виробництві 

та інших областях науки і техніки.  На даний момент розроблено 

багато методів та моделей їх вирішення, але більшість з них не 

дають точного результату або вимагають великих обчислювальних 

ресурсів. Порівняно новим напрямом розвитку методів штучного 

інтелекту є мультиагентні методи інтелектуальної оптимізації. 

Головною особливістю методів є їх біонічна природа: моделювання 

поведінки тварин, що носить колективний характер, за рахунок чого 

досягається, так званий, колективний інтелект. 

Одним з таких методів є метод мурашиних колоній, який 

дозволяє вирішувати задачі управління швидше, ніж традиційні 

методи, за рахунок мультиагентності. Алгоритм може 

використовуватись в динамічних додатках, внаслідок адаптації до 

змін навколишнього середовища, гарантує збіжність до 

оптимального рішення, виключає зациклення в локальному оптимумі 

за рахунок випадковості пошуку. 

Для розв’язання проблеми управління системами, в роботі 

вирішені наступні задачі: розглянуто характерні особливості 

алгоритму, досліджено реалізацію методу мурашиних колоній за 

допомогою теорії імовірності, проведено порівняльний аналіз 

різновидів алгоритму, виділено основні переваги і недоліки методу, 

внаслідок чого зроблено висновок, щодо галузей його застосування, 

розроблено алгоритм для оперативно-календарного планування 

виробничого процесу, досліджено ланцюги логічних висновків для 

знаходження оптимального рішення  цієї задачі. 

 

 



УДК 620.179 

А.В. Тимощук,  

студент  

 

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ 

ПОРУШЕННЯ РЕГУЛЯРНОСТІ СТРУКТУРИ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ 

Проблема забезпечення максимально можливого строку 

служби, продовження термінів експлуатації в умовах реальних 

обмежень є однією з найактуальніших проблем для вчених та 

технічних спеціалістів у всьому світі. Наслідки виникнення відмов, 

несправностей або дефектів у таких системах можуть призвести до 

техногенних катастроф із втратами людей, фатальними для 

оточуючого середовища та із значними матеріальними збитками. 

Більшість відмов (94%) пов’язана з виникненням саме тріщин, 

які можна виявити за допомогою існуючих засобів неруйнівного 

контролю. З цією метою розроблюються системи моніторингу на 

період будівництва та експлуатації, а далі створюється служба 

стеження за станом конструкцій та прилеглих територій. 

В роботі детально розглянуто метод неруйнівного оптичного 

контролю для моніторингу технічного стану будівель і споруд. 

Запропоновано алгоритм ідентифікації дефектів типу „тріщина‖, що 

базується на регулярності структури цегляної кладки. Розпізнавання 

дефекту виконується у два етапи: 

1.) попередня обробка; 

2.) локалізація дефектів. 

На першому етапі важливим кроком є очищення знімку від 

шумів, наявність яких буде ускладнювати процес ідентифікації. З 

одного боку, фактура цегляної кладки та шви між цеглинами будуть 

створювати зайвий шум, а з іншого – у швах може знаходитися 

дефект. Саме наявність дефекту призводить до порушення 

регулярності структури (сітки) швів, на цьому і базується 

розроблений алгоритм. Отже, отримання структури фактури 

цегляної кладки (сітки швів) та проведення її аналізу дозволить 

підвищити ефективність процедури виявлення дефекту. 

 

 



УДК 517 

Н.В. Тістол, 

студент  

 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ З 

НЕОДНОРІДНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

В наш час у світі накоплена велика кількість різнорідної 

інформації, і актуальною стала проблема її інтеграції, яка потребує 

розроблення нових методів та засобів. 

Ітегрáція (від лат. integrum - ціле, integratio - відновлення) — 

поєднання, взаємопроникнення. Це процес об'єднання будь-яких 

елементів (частин) в одне ціле. Процес взаємозближення і 

утворення взаємозв'язків. 

Сучасна інформаційна система повинна забезпечувати 

повноцінну роботу з документами в текстовому вигляді, оскільки 

саме текст сьогодні є основним джерелом інформації. До основних 

задач даного типу відносяться автоматична класифікація та 

автоматичне змістовне індексування текстів, передача та зберігання 

даних в електронному архіві та  наступний пошук в ньому по змісту, 

оперативне та адекватне розподілення нової інформації серед 

користувачів, забезпечення мінімальної надлишкової інформації. 

Для вирішення цих задач потрібен перехід на новий якісний 

рівень при обробці інформації — необхідно вести обробку на 

семантичному рівні, тобто враховувати смисл або зміст документів, 

витягувати важливі для користувача факти, забезпечувати їх 

зберігання та пошук. За останні декілька років це направлення в 

інформаційних технологіях отримала широкий розвиток. Створені на 

основі семантичних технологій інформаційні системи відрізняються 

від традиційних тем, що використовують явно виражені(у вигляді 

онтології) знання про предметну область. Ці знання можуть 

використовуватись при аналіз  тексту. У зв'язку з цим особливу 

актуальність набуває розробка технології аналізу текстових 

документів в контексті її застосування в сучасних інформаційних 

системах. 

 

 

  



Підсекція при кафедрі вищої математики 

 

УДК 517.942 

О.О. Килимник, 

доцент 

І.В. Герасімова, 

студент 

 

РІВНЯННЯ НАВ’Є - СТОКСА 

Фундаментальні рівняння динаміки рідини базуються на 

універсальних законах збереження: збереження маси, збереження 

кількості руху і збереження енергії. Рівняння, яке отримують в 

результаті застосування закону збереження маси до потоку рідини, 

називається рівнянням нерозривності. 

Закон збереження кількості руху – це другий закон Ньютона. 

Його застосовують до потоку рідини і отримують,відоме як рівняння 

Нав’є-Скокса. Закон збереження енергії тотожний першому закону 

термодинаміки - рівнянням енергії. Для замикання системи до цих 

рівнянь потрібно додати співвідношення, які встановлюються зв'язок 

між властивостями рідини. Прикладом такого співвідношення є 

рівняння стану,яке зв’язую термодинамічні параметри рідини: P, ρ і, 

T. 

Як відомо рівняння нерозривності має такий вид: 
     

  
   (    ⃗  )    , (1) де ρ – густина рідини, а  ⃗  - її швидкість. 

Перший член цього рівняння – це швидкість зміни густини в 

контрольному об’ємі, другий - потік маси через поверхню. 

В декартовій системі координат, де U, v,ω – компоненти 

швидкості по осях x, y, z, рівняння (1) приймає вид: 
  

  
 

 

  
(  )  

 

  
(  )  

 

  
(  )   , (2) 

Перший член цього рівняння – це швидкість зміни кількості руху 

в контрольному об’ємі. Другий член – це швидкість зміни кількості 

руху в цьому об’ємі за рахунок конвекції. 

Перший член в правій частині рівняння (3) – це масова сила 

одиниці об’єму. Другий член в правій частині рівняння (3) – це 

віднесені до одиниці об’єму поверхневі сили. Вони утворені 



нормальними і зсувними напругами і задаються компонентами 

тензора напруг      . 

В тензорних позначках     записується у виді: 

           (
   

   
 

   

   
)  

 

 
   

   

   
, (4) де     - символ 

Кронекера (к=1,2,3,    =1, якщо    , та    =0, коли 

     ;          – координати вектора швидкості  ⃗⃗  ,         - 

координати радіус-вектора точки;   - коефіцієнт динамічної в’язкості. 

Підставляючи (4) в (3) отримаємо відоме рівняння Нав’є – 

Стокса: 
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В декартовій системі координат маємо три скалярні рівняння 

Нав’є – Стокса ( позначимо через  
  ⃗⃗ 
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Рівняння енергії для нестискуваної рідини і при сталому 

коефіцієнтові теплопровідності має вид:  
  

  
 

  

  
       , (7) 

  

  
 - 

швидкість тепловиділення зовнішніх джерел, 
 - абсолютна температура ,  - дисипативна функція, що є 

тепловим еквівалентом механічної потужності. 

В декартовій системі координат: 

(8) 

Для замикання системи рівнянь динаміки рідин потрібно 

встановити зв'язок між термодинамічними і коефіцієнтами 

переносу.Співвідношення такого роду є рівняння стану ідеального 

газу      , де   – газова стала. 

 

  



Секція 12. Підвищення ефективності інженерно-геодезичних та 

кадастрових робіт у будівництві 

 

Підсекція при кафедрі інженерної геодезії 

 

УДК 528.48 

Н.В. Кучина, 

студент 

 

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ 

ПРИ СПОСТЕРЕЖЕННІ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ НАПІРНИХ 

ТРУБОПРОВОДІВ КИЇВСЬКОЇ ГАЕС 

Постановка задачі. ГАЕС – одні з найважливіших ланок енер-

гетичних мереж в світі та в Україні, зокрема. Саме вони забезпечу-

ють покриття пікових енергетичних навантажень, зумовлених добо-

вою варіацією споживання електроенергії. Гідротехнічні споруди 

Київської ГАЕС експлуатуються вже понад 40 років і за прийнятою 

міжнародною класифікацією відносяться до старих. Отже, актуаль-

ним постає питання забезпечення підвищеного контролю їх техніч-

ного стану. 

Рішення завдання. При рішенні даної задачі серед ряду споруд 

ГАЕС слід виділити напірні трубопроводи, що мають значну жорст-

кість та зазнають значного динамічного навантаження. Зважаючи на 

те, що об’єкт спостережень розміщений на території, значну частину 

якої покривають лісовидні суглинки - ґрунти, що при надлишковому 

зволоженні сприяють розвитку динаміки зсувних процесів – доцільно 

підкреслити важливість проведення оперативного контролю просто-

рового положення трубопроводу. Це можна досягти шляхом впрова-

дженням автоматизованої системи деформаційного моніторингу 

(АСДМ), що забезпечує виконання безперервного високоточного  

вимірювання та аналізу деформацій в реальному часі. 

Проаналізувавши сучасний широкий спектр методів реалізації 

АСДМ за факторами можливості технічної реалізації, робимо висно-

вок, що найбільш раціональним є проект із застосуванням роботизо-

ваного тахеометра. Збір та аналіз результатів спостережень, реалі-

зуємо за допомогою програмного комплексу ГеоМоніторинг, що до-



зволяє оперативно аналізувати результати вимірювань, порівнюючи 

отримані значення деформацій з граничнодопустимими. 

Висновок. Зважаючи на дороговартість реалізації даної концеп-

ції СДМ, робимо висновок, що вона виправдає себе лише в умовах 

динамічного розвитку деформаційних процесів, що вимагатимуть 

оперативного та високоточного їх контролю. 

 

 

УДК 528.51 

Ю.Ю. Глушко, 

студент 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИН ЛІНІЙ 

ЕЛЕКТРОННИМ ТАХЕОМЕТРОМ У БЕЗВІДБИВАЧЕВОМУ 

РЕЖИМІ  

Постановка завдання. Заявлена виробниками точність 

вимірювання довжин сучасними тахеометрами досяжна тільки при 

дотриманні умови перпендикулярності спостерігаємої поверхні до 

променю візування, відсутності зламів поверхні в межах плями 

лазерного сигналу і збігу лазерного променя з віссю візування. Тому 

було прийнято рішення виконати дослідження безвідбивачевого 

режиму. 

Мета роботи. Дослідити точність вимірювання довжин ліній 

електронним тахеометром в безвідбивачевому режимі до 

поверхонь, що мають різні відбиваючі властивості; визначити 

поверхні, які мають найкращі та найгірші відбиваючі властивості; 

проконтролювати заявлену виробниками точність вимірювань 

довжин. 

Рішення завдання. Для виконання дослідження використані 

тахеометри Trimble S8 та  Leica TM30, з СКП вимірювань відстаней у 

безвідбивачевому режимі: (2 мм+2 мм/км). Були зроблені металеві 

пластини розміром 10×15 см та пофарбовані в різні кольори. 

Дослід проводився на компараторі з покладеною на нього 

відкомпарованою вимірювальною стрічкою довжиною 20 м, яка має 

похибку ±(2+2(L–1)) мкм. Вимірювання довжин виконувалось на 

інтервалах через 1 м, шляхом осереднення горизонтального 

прокладення з 10 відліків, на всій довжині рулетки. Отримані 



результати заносилися до таблиць де порівнювалися зі значеннями 

дійсних віддалей, обчислювались абсолютні похибки на кожному 

інтервалі, середньоквадратичні та систематичні похибки для кожного 

типу пластин.  

Висновки. Було підтверджено, що для даних високоточних 

тахеометрів заявлена точність відповідає дійсності; прилади мають 

виражену систематичну складову похибку, яка залежить від 

вимірюваної віддалі; похибка вимірювань майже не залежить від 

кольору і фактури; слід уникати вимірювань на поверхні чорного 

кольору, що підтверджується більшою похибкою вимірювань. Для 

вимірювань рекомендується використовувати поверхні білого та 

червоного кольорів, що обумовлено найвищою точністю 

вимірювання на них. 

 

 

Підсекція при кафедрі землевпорядкування і кадастру 

 

УДК 332 

Л.В. Громніцька,  

студент 

 

МОРАТОРІЙ НА ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПО-

ДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Сьогодні проблема деградації земель сільськогосподарського 

призначення є актуальною для будь-якої країни, тому кожна держава 

її вирішує по своєму. Візьмемо досвід Мексики,Чехії та Німеччини. 

У Мексиці земельна реформа є наслідком народної революції 

1910–1917рр, головною метою якої, був перехід від поміщицької 

власності на угіддя до фермерського господарювання. Громадянам 

надавались ділянки на безоплатній основі. Селяни створили 

виробничі общини – ехідос. До 1980р. головною ланкою аграрної 

політики був державний патерналізм щодо ехідос. Ця модель не 

дала бажаних результатів. Влада відмовилася від права власності 

на землі ехідос, і 1992р. власниками ділянок було оголошено селян. 

У 1980р. земельний устрій Чехії був типово соціалістичним. 

Внаслідок ліберальної трансформації 1991р. розпочалася земельна 

реформа з метою відновлення права приватної власності на землю. 



Згодом було створено сільськогосподарські кооперативи, а 

спеціальним законом розпочато внутрішню приватизацію. 

Землевласники отримали право без будь-яких перешкод вступати і 

покидати виробничі об’єднання з власним земельним паєм. 

У Німеччині в 1990р. розпочато земельну реформу з метою 

врегулювати відносини між селянами та сільськогосподарськими 

виробничими кооперативами(СГВК).Землевласники отримали право 

на виділення їм ділянок, якими раніше користувалися СГВК. 

На сьогоднішній день перспективним розвитком земель 

сільськогосподарського призначення є відміна мораторію на їх 

продаж шляхом складання умов для ринку земель. Це має 

стимулювати власників таких земель до їх раціонального 

використання. Земля повинна застосовуватись як економічний 

ресурс, який ефективно працює. 

 

 

УДК 332.54  

А.С. Полясковский, 

студент 

 

КРАСНАЯ ЛИНИЯ. ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ К РУСАНОВСКИМ САДАМ 

Проведено детальное исследование линии заборов по улице 

Дамбовая (Киев). Показаны поведенческие основания массового 

нарушения красных линий. Исследование массового поведения, 

связанного с нарушением земельного законодательства в Киеве, 

есть предмет особого исследования.  

Задачами исследования являются:  

- изучение нормативной и правовой документации с проведением 

дальнейшего сопоставления «по документации» и «в жизни»;  

- поиск наиболее критических случаев провонарушения на 

исследуемой территории;  

- подготовка эмпирической информации для решения комплекса 

вопросов, связанных с характеристикой городского пространства 

Киева. 

Дело только в исходном методологическом подходе. Именно 

он определяет, какая информация будет зарегистрирована 

экспертом на данной улице города Киева.   



Исследование не сводится только к забору и его 

феноменологическому описанию. Есть катастрофический 

недостаток корректной эмпирической информации относительно 

городской территории. Для принятия решений часто нужно знать 

ситуацию на конкретной территории города. Такой информации 

часто нет. Есть абстрактные нормативы, и есть конкретные реалии, 

которые им просто не соответствуют.  

Можно сделать вывод, что на исследуемой территории 

наблюдаются массовые правонарушения, которые игнорируются и 

не пресекаются нашим законодательством. Изменение 

исследовательской точки зрения позволяет проводить детальные и 

чрезвычайно любопытные научные работы, связанные с городским 

пространством.  

 

 

УДК 711.5   

О.В. Зелинская, 

студентка 

 

ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД. 

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

При нынешнем количестве автомобилей проблема 

интенсивности трафика на улицах и различных транспортных 

развязках столицы становится приоритетной. 

Актуальность вопроса повышается в десятки раз, когда дело 

касается переправы через Днепр. Недостаток мостов и далеко не 

идеальное состояние уже существующих сооружений усложняет 

передвижения.  

Сегодня в распоряжение столицы предоставлены 4 моста. 

Речь идет о мостах Метро, Московском, им. Патона и Южном. 

Новый мост, который сейчас стоится - Подольско-Воскресенский 

мостовой переход. Полный запуск должен был состояться в 2010 

году. Но на 2011 год проект реализовано только на 70%. 

Согласно проекту, протяженность моста-7,5км. Предусмотрено 

совмещенное 3-полосное движение автотранспорта в каждом 

направлении и поездов метро. Он соединит правобережную часть 



города с Трухановым островом, Оболонью и Воскресенкой, 

разгрузит другие мосты в Киеве. 

Проблема дальнейшего строительства заключается в том, что 

мост будет проходить по территории, на которой на данный момент 

расположены дачные участки – Русановские сады. Проект 

предусматривает возмещение убытков за изъятие дачных участков, 

которые подлежат сносу. Владельцам дач предложат другие 

земельные участки, квартиры или денежную компенсацию.  

Большинство дачников готовы уступить территорию, так 

необходимую городу. Но только в обмен на равноценные участки. 

Им же предлагают незастроенную землю - причем, не документы на 

нее, а только обещания. 

Также предлагают расплатиться и деньгами, но во время 

кризиса сложно надеяться на какую-то достойную компенсацию.  

Дискуссии вокруг этого строительства не утихают уже несколько лет. 

 

 

УДК 332.2 

Т.В. Волинець, 

студентка 

 

ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

ПІД ЧАС ЇХ ВИКУПУ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ 

Проблема правового статусу земельних ділянок для суспільних 

потреб залишається актуальною,бо суперечки між державою і 

землевласниками затягуються на тривалий час. Тому Верховною 

Радою України 17 листопада 2009 року було прийнято Закон ―Про 

відчуження земельних ділянок,інших об’єктів нерухомого майна,що 

на них розміщені,які перебувають у приватній власності,для 

суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності‖. Він 

визначив правові,організаційні та фінансові засади регулювання 

зазначених суспільних відносин. Повністю прописано процедуру 

відшкодування вартості земельних ділянок при їх викупі,ким 

здійснюється, за яких обставин. 

Детальніше зупинюсь на питанні визначення обсягу збитків при 

викупі земельної ділянки і знесенні земельних поміщень,тобто 

нерухомого майна. Отже,розмір завданих збитків визначається в 



повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент 

заподіяння шкоди,проведених витрат на поліпшення якості 

земель,згідно формули: 

Ввикупу = ( ВL + Вв ) + ( Взб. + Ву.в. ) , де 

ВL-вартість земельної ділянки як умовно вільної; Вв-вартість 

нерухомого майна; Взб-збитки,завдані власникові,в тому числі збитки 

у зв’язку з достроковим припиненням його зобов’язань перед третіми 

особами; Ву.в.-упущена вигода власника. 

Вартість земельної ділянки визначається за угодою на підставі 

її експертної грошової оцінки. У разі надання власнику іншої 

земельної ділянки, замість відчуженої, у викупну ціну включається 

вартість виготовлення документації із землеустрою,а також 

витрати,пов’язані з державною реєстрацією прав на неї. 

Як висновок,зазначу,що Закон став важливим кроком до 

врегулювання земельних правовідносин і запроваджена ним 

практика є принципово новою і кращою для нашої держави. 

 

 

УДК 335.2 

К.А. Броннікова 

студентка 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Постановою Верховної Ради «Про земельну реформу»  від 18 

грудня 1990 року всі землі були оголошені об’єктом земельної 

реформи в Україні. Однак земельна реформа не досягла свого 

логічного завершення. Одним з найболючіших питань на сьогодні є 

Заборона продажу земель сільськогосподарського призначення.  

Тож, 22 грудня 2010 року Президент України Віктор Янукович 

доручив Кабінету Міністрів підготувати законопроект ―Про ринок 

землі‖. У разі його ухвалення в Україні буде започатковано вільний 

продаж земель сільськогосподарського призначення.  

Основні аспекти законопроекту передбачають: 

1. Дозволити продаж сільськогосподарських земель тільки 

фізичним особам України та державі в особі фонду землі державної 

власності;  



2. Вводяться обмеження на придбання землі в одні руки. Також 

одна сім'я на території сільради зможе мати у власності не більше 

30% сільськогосподарської землі; 

3. Першочергове право на купівлю землі належить державі, потім 

– орендарю, сусідові, жителю територіальної громади; 

4. Для запобігання махінаціям з підставними фізичними особами 

розроблена схема оподаткування, згідно з якою вводиться податок 

на продаж в 100% від номінальної вартості (це по Україні в 

середньому 11 тис. грн.), якщо земля продається в перший рік після 

покупки, 90% - на другий рік, 80% на третій. 

Поки, що важко сказати, що принесе зняття мораторію. 

Можливо, це стане можливістю для залучення коштів та інвестицій, 

а можливо стане головним болем, якщо закони будуть прийняті 

такими, що дадуть широкі можливості для корупції. Тож ще є досить 

багато неврегульованих аспектів, які потребують доопрацювання. 

Тому що неконтрольований ринок нікому не потрібний. 

 

 

УДК 322.2 

О.А. Артеменко, 

студентка 

 

ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДІЛЯНОК ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ ТА З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ 

НЕОБХІДНОСТІ 

В результаті здійснення земельної реформи в Україні 

відбувається зміна структури земельного фонду України, яка 

базується на засадах права приватної, комунальної і державної 

власності на землю. В сучасних умовах формування ринкових 

земельних відносин, право власності на землю не може бути 

абсолютним і має виконувати також соціальну функцію, з метою 

забезпечення реалізації суспільних інтересів народу України, 

держави, територіальних громад. 

В зв’язку з розширенням меж міст та необхідністю будівництва 

нових об’єктів (в умовах щільної забудови міст), важливих для 

країни, постало питання про створення правового механізму, який 



забезпечив би законність викупу земель, які необхідні для побудови 

цих об’єктів.  

Для цього на основі Земельного кодексу України (статті 146, 

147) було прийнято Закон України  «Про відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з 

мотивів суспільної необхідності». Але і цей Закон не є досконалим. 

Останні роки обсяги будівництва міжнародних транспортних 

коридорів, автомобільних доріг, інженерної інфраструктури 

загальнодержавного значення, об’єктів для обслуговування Євро – 

 2012 зростає.  Невирішеними залишаються питання порядку викупу 

та виплати компенсації за земельні ділянки та врахування 

громадських та приватних інтересів під час визначення територій 

для суспільних потреб. 

 

 

УДК 711.628  

М.Ю. Михальова, 

студентка 

 

РОЛЬ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА 

АРХІТЕКТУРИ В М.КИЄВІ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ 

Головне управління містобудування та архітектури є 

структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), підзвітним і 

підконтрольним Київській міській раді та підпорядкованим голові 

Київської міської державної адміністрації. 

Основними завданнями Головного управління є: 

1. Аналіз стану містобудування, організація розроблення, прове-

дення експертизи та подання на затвердження в установленому 

порядку Генерального плану міста Києва, іншої містобудівної 

документації. 

2. Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплекс-

ного розвитку і забудови міста Києва, поліпшення їх архітектурного 

вигляду. 



3. Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування 

та архітектури, державних стандартів, норм і правил, правил 

забудови міста Києва, затвердженої містобудівної документації, 

здійснення контролю за їх реалізацією. 

Головне управління містобудування і архітектури відіграє 

важливу роль при погодженні землевпорядної документації, а саме – 

розробці проекту відведення земельної ділянки. Управління готує 

висновок щодо використання земельної ділянки, наявних 

містобудівних обмежень та умов, які мають враховуватись при 

розробці проекту відведення. А потім погоджує проект відведення 

земельної ділянки для подальшого затвердження в установленому 

порядку. 

З вище наведених основних завдань видно, що Головне 

управління містобудування та архітектури в м.Києві є дуже 

важливою функціональною одиницею системи органів місцевого 

самоврядування, діяльність якої безпосередньо пов’язана із 

управлінням земельних ресурсів. 

 

 

УДК 711 

В.О. Портечко, 

студентка 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ОСББ, ЩО Є НАПРЯМКОМ ВИРІШЕННЯ 

ПРОБЛЕМ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Після того, як в 1992 році в дію вступив Закон України ―Про 

приватизацію державного житлового фонду‖, громадяни отримали 

можливість приватизувати своє житло. Тому у багатоквартирних 

будинках з'явилися суб’єкти  різної форми власності, які в разі 

об’єднання стали власниками не тільки житлових приміщень, а й 

одночасно співвласниками допоміжних приміщень будинку, його 

технічного обладнання та елементів зовнішнього благоустрою, що 

обслуговуються за рахунок житлово-експлуатаційних контор. Проте 

стан житлово-комунального господарства постійно погіршується, 

зростають ціни на послуги, а їх якість не відповідає стандартам, не 

задовольняються громадські потреби, не проводяться ремонтні 

роботи та інші. Згідно з Законом України ―Про об’єднання 



співвласників багатоквартирного житлового будинку‖, власники 

квартир можуть утворювати об’єднання, що являються юридичною 

особою з метою використання, управління, утримання загального 

майна та раціонального використання платежів. Це один із 

оптимальних умов виходу із комунальної кризи в якому зацікавлена 

держава. Але цей процес довготривалий, складний і досить 

недешевий. 

Оскільки процес запровадження утворень об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків досить новий, він має ряд 

переваг та недоліків. Так при утворенні, кожен має право обирати 

організацію, що буде надавати послуги, а також здійснювати 

контроль у процесі формування тарифів на них, колективно 

вирішувати проблеми. Є можливість використання прибудинкової 

території на користь будинку. Проте існують такі негативні чинники, 

як проблема доступу до інформації про співвласників, що стає 

перешкодою на початку створення об’єднання. Є безліч 

неопрацьованих нюансів, що стосуються оподаткування, 

використання та експлуатації прибудинкової території. 

 

 

УДК 711 

К.Ю. Назаренко,  

студент 

 

ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ У М. КИЄВІ 

Особлива цінність та інвестиційна привабливість земель 

столиці визначає передумови до її високої вартості, саме тому 

реалізація земель державної та комунальної власності найбільш 

раціональним способом постає не тільки як метод поповнення 

місцевих бюджетів, а як і засіб планування забудови території 

населеного пункту. 

Згідно статті 134 Земельного Кодексу України всі земельні 

ділянки державної та комунальної власності в межах населеного 

пункту підлягають продажу на конкурентних засадах, крім випадків, 

визначених у законодавстві. 



Невизначеність єдиного законодавства, щодо принципів і 

процедури проведення земельних торгів (а саме ЗУ «Про ринок 

земель», та ЗУ «Про земельні аукціони»), що є прозорим і відкритим 

способом відчуження земельних ресурсів територіальної громади, 

стає проблемою для подальшого швидкого розвитку ринку земель в 

цілому. 

Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності 

в місті Києві здійснюється методом проведення земельних торгів, 

згідно прийнятого і затвердженого рішення Київської міської ради 

№810/3385 від 17 червня 2005 року «Про тимчасовий порядкок 

набуття права на землю на конкурентних засадах у місті Києві». 

Тимчасовий порядок врегульовує питання продажу земельних 

ділянок на конкурентних засадах і визначає основну процедуру, 

принципи взаємодії виконавчих служб при оформленні документації 

для продажу, фінансування робіт з розроблення необхідної 

землевпорядної та містобудівної документації. 

Програмою використання та охорони земель 2011-2015 року 

передбачено ініціювання і прискорення реформування 

законодавчого поля ринку земель, та спрощення процедури 

підготовки земельних торгів в цілому, що стане джерелом 

поповнення місцевих бюджетів. 

 

 

УДК 332 

В.О. Іванова, 

студентка 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНИХ ЗОН 

МІСТА КИЄВА 

Зелена зона міста – це сукупність ландшафтів міських 

озеленених територій. Основними функціями зеленої зони міста є 

кліматична, природоохоронна, рекреаційна та репрезентативна, яка 

є провідною  у місті та істотно впливає на решту функцій і визначає 

напрями та способи їх реалізації. Зелені зони проявляють значний 

позитивний вплив на якість атмосферного повітря і кліматичні умови 

міського середовища, підвищують його привабливість, сприяють 

збереженню біорізноманіття міських ландшафтів та зниженню рівня 



техногенного забруднення зелених насаджень, забезпечують 

сприятливі умови для проживання та відпочинку населення. 

Для забезпечення сталого розвитку, ефективного 

використання, покращення стану зелених зон в місті Києві необхідно 

вирішити наступні питання: 

- розробити та провести заходи для відновлення, збереження та 

охорони зелених насаджень міста; 

- провести інвентаризацію озеленених територій; 

- встановити і закріпити межі озеленених територій;  

- встановити обмеження та обтяженяя на використання 

озеленених територій; 

- переглянути та скасувати планувально неприйнятні та 

протиправні рішення, виключити їх появу в подальшому як 

несумісних із цивілізованим (стійким) розвитком міста; 

- вдосконалити  нормативно-законодавчу  базу з урахуванням 

кризового стану мережі озеленених територій міста і світового 

досвіду вирішення проблем збереження та удосконалення зелених 

зон; 

- запобігти порушенню земельного, природоохоронного та 

містобудівного законодавства, протиправному відведенню 

земельних ділянок для нецільового використання в межах зелених 

зон. 
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СТАН ПУНКТІВ ДГМ М. КИЄВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТОЧНІСТЬ 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ДЗК. 

У 2004 році Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії 

виконано обстеження 350 пунктів полігонометрії 4 класу та 1,2 

розрядів по м. Києву, в результаті якого було виявлено, що втрата 

геодезичних пунктів в різних районах міста складає від 50 до 85 %. 

Причиною втрати пунктів насамперед вважають інтенсивне 

будівництво. 



Відповідно до Положення про земельно-кадастрову 

інвентаризацію земель населених пунктів, затвердженого Наказом 

Держкомзему у 1997 році, гранична похибка визначення координат 

меж земельних ділянок відносно планової опори для м. Києва не 

повинна перевищувати 0,1 м. На сьогодні існує високоточне 

технологічне та технічне обладнання, яке дає змогу забезпечити 

майже на порядок вищу точність виконання топографо-геодезичних 

робіт (до 3-5 см). 

Таким чином, ситуація, яка склалась із пунктами ДГМ у м. 

Києві, унеможливлює задоволення сучасних вимог в умовах 

розвитку ринкових та земельних відносин в Україні, та не може 

забезпечити в повному обсязі гарантування державою права на 

землю. Як наслідок, у процесі виконання топографо-геодезичних 

робіт, пов’язаних із створенням та веденням ДЗК, виникають 

суперечливі питання, які власники земельних ділянок вимушені 

вирішувати у судовому порядку. 

Для вирішення даної проблеми необхідно розробити низку 

заходів, які забезпечать: 

1) врегулювання вищезазначених спірних питань шляхом вдоско-

налення нормативно-правового забезпечення; 

2) вдосконалення системи моніторингу пунктів ДГМ і їх відновлення 

після втрат. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДО-ЗАПОДІВНОГО ФОНДУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Реальний стан заповідної справи в Україні викликає велике 

занепокоєння. Діяльність органів  земельних ресурсів, місцевих 

державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, судів 

різного рівня та інших державних установ в цій сфері є недостатньо 

ефективною, що призвело до відсутності стратегічного бачення 

розвитку заповідної справи, недоліків в системі управління 

територіями та об'єктами ПЗФ. Особливу актуальність ця проблема 



набула на Київщині, що пов’язано з різким збільшенням темпів 

господарського освоєння земель в тому числі і земель ПЗФ, межі 

яких не визначені. 

Для покращення стану природо-заповідного фонду та 

збільшення його території потрібно вирішити спектр 

внутрішньодержавних питань: 

- підвищити функціонування установ природо-заповідного фонду; 

- покращити систему державної охорони природно-заповідних 

територій, яка не відповідає вимогам та міжнародним стандартам; 

- покращити стан існуючої законодавчої бази щодо врегулювання 

питань охорони і забезпечення використання природних ресурсів у 

межах природно-заповідного фонду. 

Міжнародна і вітчизняна природоохоронна  практика свідчить, 

що головною гарантією збереження унікальних і типових природних 

ландшафтів, скорочення темпів втрат біорізноманіття є участь 

України у міжнародних конвенціях. 

В результаті проведених досліджень природо-заповідного  

фонду Київської області встановлено тенденцію зростання 

територій. Для покращення стану ПЗФ необхідно вирішити всі 

внутрішньодержавні проблеми, брати участь у міжнародних 

конвенціях, набувати досвід Європейських держав. Подальше 

вирішення зазначених питань позитивно вплине на загальний 

екологічний баланс та динаміку розвитку ПЗФ України. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

Екологічні та економічні проблеми використання земельних 

ресурсів включають, в першу чергу, раціональне 

землекористування. Раціональне землекористування означає 

максимальне залучення до господарського обігу всіх земель та їх 

ефективне використання за основним цільовим призначенням, 

зокрема, для сільськогосподарських земель, створення 



найсприятливіших умов для високої продуктивності 

сільськогосподарських угідь і одержання на одиницю площі 

максимальної кількості продукції за найменших витрат праці та 

коштів. 

Успадкований з минулих часів необгрунтований пріоритет 

економічних інтересів над екологічними, нераціональне та 

неконтрольоване використання надр призводять до виникнення 

несприятливих природних явищ. Як результат, в Україні 

залишається найвищою в світі розораність сільськогосподарських 

угідь - 80 відсотків. 

До основних проблем, які потребують урегулювання, належать: 

а) відносна дефіцитність землі як територіального ресурсу і 

оперативного державного резерву земель, яка склалася в умовах 

високої землезабезпеченості; 

б) відсутність постійного державного регулювання економічних 

функцій землі як основного засобу виробництва, які відповідають 

новим земельним відносинам;  

в) деградація і руйнування землі, як екосистеми, екологічна 

загроза для населення. У зв’язку з цим, пріоритетними напрямами 

державної політики в галузі земельних відносин є формування 

сталого землекористування і подолання негативних регіональних 

тенденцій у використанні й охороні земель. 
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НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З РОЗПОДІЛУ ТА 

ОБ’ЄДНАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗЕМЕЛЬ ЖИТЛОВОЇ ТА 

ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ 

З кожним роком все більше громадян звертаються з проханням 

виділити частину земельної ділянки, яка належить їм на праві 

спільної часткової власності. До кінця 2009 року розподіли 

земельних ділянок з виготовленням державних актів виконувались 

на підставі нотаріально посвідчених договорів розподілу земельних 

ділянок. У кінці 2009 року були внесені зміни до законодавства, у 



відповідності до яких, нотаріусам дозволяється посвідчувати 

розподіл земельних ділянок лише після присвоєння кадастрових 

номерів новоствореним земельним ділянкам, а він присвоюється 

при видачі державних актів. Але на якій підставі їх виготовляти? В 

законодавстві не прописано, що заява власника є підставою для 

видачі державного акта на земельну ділянку. У деяких областях 

розподіли роблять через проекти, які погоджують місцеві Ради, хоча 

чи вправі вони розпоряджатися землею, яка є приватною власністю 

громадян? Ще є питання технічного характеру, такі як: мінімальний 

розмір земельної ділянки; відступати від будівель та споруд, чи 

можна межу пускати по стінах; влаштовувати лише прохід, чи 

необхідно гарантування проїзду автотранспорту; можливе 

одночасне(однією документацією) об'єднання та розподіл земельних 

ділянок; присвоєння адреси новоствореним ділянкам; та ін.  

З вищевикладеного можна з впевненістю сказати, що дане 

питання законодавчо зовсім не врегульоване, тому необхідність 

створення інструкції з розподілу та об’єднання земельних ділянок 

земель житлової та громадської забудови стоїть дуже гостро.  

 

  



Секція 13. Психолого-педагогічні основи професійного навчання 
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МІМІКА, ЖЕСТИ, ПОГЛЯД, ЯК НЕВЕРБАЛЬНІ ПРОЯВИ 

ЛЮДСЬКОГО ХАРАКТЕРУ 

Сучасна психологія приділяє велику увагу мові без слів. Краще 

зрозуміти емоційний стан людини, її риси характеру допомагають 

знання про мови тіла. Більше ніж слова, про людину може 

розповісти вираз її обличчя, тобто фізіономіка. 

Саме фізіономісти можуть легко визначити характер 

індивідума. Ці знання надзвичайно допомагають в роботі людям 

певних професій, зокрема, акторам, художникам, слідчим, 

психологам, вчителям. 

Нині багато що робиться для створення  штучного інтелекту, 

штучного розуму. Так, роботи в майбутньому зможуть 

посперечатися з людиною в інтелектуальних здібностях. Але їх 

особливістю буде відсутність емоцій, до проявів яких, ми звикли: 

гнів, радість, щастя, страх, скорбота тощо. 

Без них людина не є людиною. Почуття висловлюють жести й 

міміка. Розпізнавати їх, трактувати – це означає знати мову тіла 

партнера, що надзвичайно допомагає у спілкуванні з людьми.  

Мова тіла говорить про співрозмовника більше, ніж його слова, 

вона допомагає пізнати краще його думки, бажання, прагнення, 

сподівання та мрій. А отже, допомогти йому зрозуміти своє 

призначення у житті, у ставленні як до особистості, реалізації 

задумів, життєвих планів, розкритті здібностей і талантів. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО 

СПІЛКУВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Соціа льна мере жа — соціальна структура, утворена індивідами 

або організаціями. Вона відображає розмаїтні зв'язки між ними, 

через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з 

випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними вузами. 

Вперше термін було запропоновано в 1954 році Дж. А. Барнесом (в 

роботі Class and Committees in a Norwegian Island Parish, «Human 

Relations»). Аналіз соціальних мереж (має відношення до теорії 

мереж) перетворився на основний метод досліджень в сучасній 

соціології, антропології, географії, соціальній психології, інформатиці 

та дослідженні організацій, а також поширену тему для досліджень 

та дискусій. Дослідження в декількох академічних сферах показали, 

що соціальні мережі діють на багатьох рівнях, починаючи від родин, і 

закінчуючи цілими націями, та відіграють важливу роль в тому, як 

розв'язуються проблеми, працюють організації, та досягають успіху 

на шляху до власних цілей індивіди. Соціальними мережами 

називають також інтернет-програми, які допомагають друзям, бізнес-

партнерам або іншим особам спілкуватись та встановлювати зв'язки 

між собою використовуючи набір інструментів. Ці програми, відомі як 

«Онлайнові соціальні мережі», стають дедалі популярнішими. 
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ 

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ  

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше 

сфер життєдіяльності, включно вищу освіту. Україна чітко визначила 

орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, 



здійснюється модернізація освітньої діяльності в контексті 

європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним 

приєднанням до Болонського процесу.  

1.Введення двоциклового навчання. 2. Запровадження 

кредитної системи. 3. Контроль якості освіти. 4. Забезпечення 

працевлаштування випускників. 5.Забезпечення привабливості 

європейської системи освіти. 

Однією з вимог Болонської декларації є забезпечення якості 

освіти та розроблення порівняльних критеріїв та методів оцінювання 

якості знань, запровадження кредитної системи. Пропонується 

запровадити у всіх національних системах освіти систему обліку 

трудомісткості навчальної роботи в кредитах. За основу слід 

прийняти Європейську кредитну трансферну систему (ECTS), 

зробивши її накопичувальною системою . 24 квітня 2003р. було 

розпочато педагогічний експеримент щодо запровадження кредитно-

модульної системи організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Відразу після цього було прийнято рішення про проведення 

соціологічного дослідження для визначення сприйняття студентами 

основних проблем вищої освіти України; оцінити рівень якості знань 

студентів, що навчаються за кредитно-модульною системою; 

з’ясувати ставлення студентів до кредитно-модульної системи, 

виявити критичні місця впровадженої кредитно-модульної системи. 

Проаналізувавши отримані результати, був зроблений 

висновок, що здебільшого студентів не влаштовує не сама 

модульно-рейтингова система як така, а деякі особливості її 

організації. Відповідно позитивний результат впровадження та 

розвиток кредитно-модульної системи можливий, але за умови 

врахування прогалин та вад, при впровадженні даної системи в 

навчальний процес.  

 

 

  



УДК 159.9.072.43 

В.М. Іщенко, 

студент 

ПСИХОЛОГІЯ НАТОВПУ 

 

З психологічної точки зору слово „натовп‖ отримує зовсім інше 

значення. Свідома особистість зникає, причому почуття і ідеї всіх 

окремих одиниць, які базують ціле, яка називається натовпом, 

приймають один і той же напрямок. Утворюється колективна душа, 

яка має, звісно, тимчасовий характер, але й досить певні риси. 

Збори в таких випадках стають організованим натовпом або 

натовпом натхненним, який складає єдину істоту і підчиняється 

закону духовної єдності натовпу. 

Одному факту випадкового надходження в місці багатьох 

індивідів недостатньо для того, щоб вони набували характер 

організованого натовпу.  

Тисячі індивідів, відділених один від одного, можуть у видатні 

моменти підпадати одночасно від вплив деяких сильних емоцій або 

якої-небудь великої національної події і набувати, таким чином, всі 

риси натхненного натовпу. Потрібно лише якому-небудь випадку 

звести цих індивідів разом, щоб всі їх дії і вчинки негайно набували 

характеру дій і проступків натовпу. 

В пізній фазі організації натовпу серед незмінних і 

переважаючих основних рис виділяються нові спеціальні риси і 

проходить орієнтування почуттів і думок зборів в одному і тому ж 

напрямку, і тільки тоді знаходить свою силу вищезгаданий 

психологічний закон духовної єдності натовпу.  

Самий вражаючий факт, що спостерігався в натхненному 

натовпі, наступний: які б не були  індивіди, що складають її, який би 

не був їх спосіб життя, занять, їх чи характер, розум, одного їх 

перетворення в натовп достатньо для того, щоб у них утворився рід 

колективної душі, що заставляє їх відчувати, думати і діяти зовсім 

інакше, ніж думали б, діяли і відчували кожен з них окремо.  

 

 

  



УДК 159.9.01 

А.М.Козій, 

студент 

 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

За даними всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість 

хвороб внаслідок негативної дії стресів за останні 60 років зросла в 

25 разів. 

Екстремальні ситуації впливають на людину по кілька разів на 

день, і в принципі стреси потрібні людині, тому що вони підвищують 

тонус.  

Стрес — це неспецифічна реакція організму у відповідь на 

несподівану та напружену ситуацію; це фізіологічна реакція, що 

мобілізує резерви організму і готує його до фізичної активності типу 

супротиву, боротьби, до втечі.  

Стресова реакція має різний прояв у різних людей: активна — 

зростає ефективність діяльності, пасивна - ефективність діяльності 

різко зменшується 

Під час стресу виділяються гормони, змінюється режим роботи 

багатьох органів і систем (ритм серця, частота пульсу тощо), 

відбувається розпад білків, зменшується кількість вітамінів А, Е, С. 

Людина, що переживає стрес, виглядає змарнілою, старшою за свій 

біологічний вік. В організмі відбувається «окислювальний стрес».  

Переломні етапи у молоді: початок і закінчення навчання, 

одруження, розлучення, народження дитини, перехід на нову роботу 

та ін. 

За характеристикою стрес має фізіологічні, психологічні, 

особистісні і медичні ознаки. Крім того, будь-який стрес обов'язково 

включає емоційну напругу.  

Оптимальний спосіб рятування від тривалого стресу - цілком 

розв'язати конфлікт, усунути розбіжності, помиритися. Один із 

кращих способів заспокоєння – це спілкування з близькою людиною, 

коли можна, по-перше, як говорять, вилити душу, тобто розрядити 

вогнище порушення; по-друге, переключитися на цікаву тему; по-

третє, спільно відшукати шлях до благополучного розв’язання 

конфлікту. 



УДК 159.9.072 

М.В. Кудимець, 

студент 

 

ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

Соціальна мережа – соціальна структура, утворена індивідами 

або організаціями. Вона відображає різноманітні зв'язки між ними 

через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з 

випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними вузами. 

Теорія соціальних мереж розглядає соціальні взаємовідносини 

в термінах вузлів та зв'язків. Вузли є відособленими акторами в 

мережах, а зв'язки відповідають стосункам між акторами. Може 

існувати багато типів зв'язків між вузлами. В найпростішій формі, 

соціальна мережа є відображенням всіх зв'язків, які мають 

відношення до дослідження, між вузлами. Мережі можуть 

використовуватись для встановлення соціального капіталу окремих 

акторів. Ці концепції часто відображаються на діаграмі соціальної 

мережі, на якій вузлам відповідають точки, а зв'язкам – лінії. 

Сила теорії соціальних мереж у її відмінності від традиційних 

психологічних наук, згідно яких вважається, що саме атрибути 

окремих акторів – дружність або недружність, рівень інтелекту, тощо 

– грають основну роль. В теорії соціальних мереж використовується 

інший погляд, коли атрибути окремих акторів менш важливі, аніж 

стосунки та зв'язки з іншими акторами в мережі. Цей підхід виявився 

корисним при поясненні багатьох реальних явищ, але залишає 

менше простору для індивідуальних дій, можливостей індивідів 

впливати на свій успіх, так як багато залежить від структури їхньої 

мережі.  

Форма соціальної мережі допомагає визначити ступінь своєї 

корисності для її учасників. Менші, зв'язаніші мережі можуть бути 

менш корисними для своїх учасників, ніж мережі з багатьма 

слабкими зв'язками з особами ззовні від основної мережі. 

«Відкритіші» мережі, з багатьма слабкими зв'язками та соціальними 

взаєминами, вірогідніше будуть пропонувати нові ідеї та можливості 

для своїх учасників, аніж зачинені мережі з багатьма надлишковими 

зв'язками.  

 



УДК 159.91 

І.Б. Нестерук, 

студент  

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ ЗІ ЗНАКОМ 

НАРОДЖЕННЯ 

Всім давно відомо, що знаки зодіаку впливають на долю 

людини. Знаючи свій знак зодіаку людина може спрогнозувати 

найважливіші події власного життя, дізнатися про найсильніші та 

слабкі сторони свого характеру, визначити  свої таланти та здібності. 

За розташуванням планет у Зодіаку можна отримати один із 

первинних зрізів інформації: баланс стихій у гороскопі людини. 

Знаків 12 і вони поділяються на 4 великі групи - стихії - Вогонь, 

Земля, Повітря, Вода. Вчення про стихії згодом лягло в основу 4-х 

темпераментів: Холеричного, Флегматичного, Сангвінічного й 

Меланхолічного.  Традиційно Знаки Зодіаку згруповані за різними 

ознаками: 

1. Трипліцитети стихій: вогняний (Овен, Лев, Стрілець), 

повітряний (Близнята, Терези, Водолій), земний (Телець, Діва, 

Козоріг) та водяний (Рак, Скорпіон, Риби). 

2. Чоловічі (вогняні та повітряні) і жіночі (земні та водяні). 

3. Кардинальні: Овен — знак весняного рівнодення, Терези — 

осіннього, Рак — знак літнього сонцестояння, Козоріг — зимового. Ці 

знаки Зодіаку названі кардинальними (поворотними, або кутовими), 

оскільки із «входженням» до них Сонця відбуваються зміни у 

співвідношенні тривалості дня і ночі, тобто зміна пори року. 

4. Фіксовані (або нерухомі): Телець, Лев, Скорпіон, Водолій; ці 

знаки наступні за кардинальними. 

5. Мутабельні (або перехідні): Близнята, Діва, Стрілець, Риби; 

ці знаки наступні за фіксованими, завершують пору року. 

 

  



УДК 119 

Г.Г. Остапенко, 

студент 

ХІРОМАНТІЯ І ХІРОГНОМІЯ 

Палмістрі (від англ.palm - долоня)-наука про долоні. Руки - це 

функціональні частини організму, тому вони піддаються змінам, 

протягом всього життя, так само, як організм людини. 

Якщо долоня гладка, то власник такої руки рідко турбується і 

нервує, від нього походить сила і впевненість. Ще більше 

самоконтролю, впевненості і " залізного " спокою-ознака жорсткої 

долоні. 

Довгі пальці говорять про те, що перед вами людина 

витонченої натури, любить порядок у всьому, одягатися любить 

ретельно і зі смаком. 

Короткі пальці навпаки говорять про те, що перед вами 

імпульсивна людина, запальна, нетерпляча, прямолінійна. Завжди 

все говорить прямо і впевнено. 

Лінія життя - перша лінія, яка з'являється на долоні людини. 

Вона формується на руці людського ембріона до того часу, як йому 

виповнюється вісім тижнів! 

Лінія серця управляє емоційним життям людини. По ній можна 

судити про те, які взаємини у нього складаються з оточуючими 

людьми. 

Лінія розуму управляє інтелектом, по ній можна судити, як 

мислить людина на тому чи іншому етапі свого життя. 

Пояс Венери, як правило, відображає ступінь сприйнятливості, 

говорить про багату уяву і творчі здібності, про любов до розкоші і 

чуттєві надмірності. 

У більшості людей можна виявити одну, дві, три або чотири 

лінії взаємин. Любовний союз можна вважати постійним, що часто, 

але не завжди веде до шлюбу, якщо лінія огинає ребро долоні і 

закінчується на самій долоні. 

Лінія Інтуїції говорить про чутливу натуру з дуже розвиненим 

почуттям інтуїції, передчуттям, передбаченням. 

Хіромантія-це давній спосіб пізнати самого себе. Свій характер 

і навіть своє майбутнє . Якщо ви оволодієте цією наукою , ви завжди 



будете на "коні‖, тому що зможете прочитати людину ,в якій 

зацікавлені, як відкриту книгу. 

 

 

УДК 159.9.072.5 

М.М. Потапова, 

студент 

 

ТЕОРІЯ БРЕХНІ 

Один із класиків сказав: «Брехня — це майстерно загримована 

неправда. І від того, настільки правильно і творчо буде використано 

цей грим, залежить її краса і величність». Впевнена, що не існує 

такої людини, котра жодного разу в житті не використовувала обман 

і неправдиве слово.  

Це і не дивно, адже, як би пафосно і гордо не звучало слово 

«людина», насправді всі чудово знаємо, що ми недосконалі. 

Ми приховуємо свої емоції і реальне ставлення до тієї чи іншої 

людини. «Чи потрібно нам знати всю правду?» - питання складне. 

Більшість людей на нього відповідають, що краще гірка правда, ніж 

солодка брехня. І при цьому, згідно з дослідженнями, звичайна 

людина бреше три рази за 10 хвилин розмови. Такі ось ми всі 

суперечливі. Хочемо правди, але при цьому самі брешемо. 

Психологи вважають, що брехуна, як би він не намагався 

сховати свою неправду, усе рівно можна розпізнати, тому що його 

видає невідповідність між мікросигналам підсвідомості, що виражені 

жестами, і сказаними словами. 

Що ж може видати співрозмовника, якщо він бреше? Де шукати 

ознаки обману? 

В міміці, рухах тіла, трембрі голосу, ковтанні, в глибокому або 

навпаки дуже поверхневому диханні, довгих паузах між словами, 

обмовках, мікровиразах обличчя.  

Брехню можна викрити через те, що брехун часто не може 

приховати емоції, які його роздирають. Тож, обирає неправильну 

лінію поведінки. Фальсифікувати емоції – ще важче. Бо від страху 

брови йдуть вгору, а від гніву – навпаки. Тож, якщо внутрішню 

боротьбу ще можна приховати, то вираз обличчя – дуже важко.  



"Виявлення брехні - це не лише наука, але і мистецтво. А 

мистецтво дається тільки практикою". 

 

 

УДК 159.97 

Ю.М. Троц, 

студент  

 

ГЕНІАЛЬНІСТЬ І БОЖЕВІЛЛЯ 

Талант влучає в ціль, у яку ніхто не може потрапити, геній - в 

ціль, яку ніхто не бачить.  

Відмінна риса генія - не обдарованість, а унікальність, 

нестандартність мислення. 

 Божевілля з точки зору фахівців психіатрів характеризується в 

першу чергу крайнім (фізіологічним) відхиленням психіки від 

стандартів. Найбільш значним дослідженням, покликаним 

підтвердити тезу про взаємопов'язаність геніальності і божевілля, є 

робота італійського невропатолога Чезаре Ломброзо "Геніальність і 

божевілля". Між божевільним, під час припадку, і геніальною 

людиною, що обдумує, створює свій твір, існує цілковита схожість . 

Психічний розлад часто викликає у хворих незвичайну 

оригінальність з втратою розуму, фантазія здобуває повний простір. 

Відхилення в поведінці незвичайної людини стає відомим 

"всьому світу", незвичайний вчинок звичайної людини - тільки його 

сусідам або колегам. Щодо інших "дивацтв" геніїв, що нібито 

свідчать про їх ненормальність (високий і ранній розвиток здібностей 

і т.п.), - це часто ті переваги, які й відрізняють їх від інших людей, 

але не як душевнохворих, а саме як геніїв ". 

"Успіх часто буває єдиною видимою різницею між геніальністю і 

божевіллям ". 

Страждання - умова діяльності генія. 

Геніальна творчість - наслідок прихованої епілепсії, яка замість 

судомних нападів проявляється нападами творчого натхнення. 

У обдарованих людей завжди присутні "психопатологічні 

елементи", які не тільки не надають несприятливої дії, але є 

обов'язковою складовою частиною генія. 

  



ЗМІСТ 

Секція 9. Удосконалення технології, організації, економіки  

та управління будівництвом нових і реконструйованих 

об
’
єктів...................................................................................  

Підсекції при кафедрах:   

 організації та управління будівництвом…………………….  

 економіки будівництва………………………………………...  

 технології будівельного виробництва…………………….…  

 менеджменту в будівництві.................................................  

Секція 10. Створення, удосконалення та експлуатація 

будівельної техніки, заходів автоматизації і роботизації...  

Підсекції при кафедрах:   

 будівельних машин .......……………….................................  

 машин та обладнання технологічних процесів………....…  

 основ професійного навчання.....................................….....  

Секція 11. Удосконалення конструювання, проектування  

та управління в будівництві та інших галузях на базі 

обчислювальної техніки та математичних методів……...  

Підсекції при кафедрах:   

 інформаційних технологій……………………………..…….  

 автоматизації технологічних процесів…………………..…  

 управління проектами…………………………………..........  

 електротехніки та електроприводу…………………..…….  

 прикладної математики……………………………………....  

 вищої математики…………………………………………....  

Секція 12. Підвищення ефективності інженерно-геодезичних  

та кадастрових робіт у будівництві………………………...  

Підсекції при кафедрах:   

 інженерної геодезії…………………………………………...  

 землевпорядкування і кадастру........................................  

Секція 13. Психолого-педагогічні основи  

професійного навчання………………………………………  
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