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Секція 1. Соціально-політичний розвиток суспільства
Підсекція при кафедрі політичних наук
УДК 323.1
Л.Ю. Музика,
студентка,
М.В. Губай,
старш. викл.
ВЗАЄМОВПЛИВ ЕТНОПОЛІТИКИ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ)
Важливим завданням сучасної етнонаціональної політики в
Україні є розробка стратегічно виважених напрямів розвитку
етнонаціональних і культурно-освітніх процесів на Кримському
півострові.
Серед корінних етнічних спільнот кримськотатарський народ
посідає чільне місце як один із найчисленніших і як етнос, який
пройшов непростий історичний шлях еволюції від ієрархічнокланового суспільства до шанованої складової частини українського
соціуму.
Визначальним у сфері етнокультурного розвитку сучасні
етнологія
і
культурологія
вважають
етнонаціональну
самоідентифікацію особи, групи, спільноти. Громадяни України, які
належать до національних меншин, мають право вільно обирати та
відновлювати національність. Сучасна етнополітика України
передбачає реальний захист політичних, правових, економічних,
культурних та релігійних потреб кримськотатарського населення.
Реальний же поступ демократизації українського суспільства
окреслює перед державою проблему збереження, захисту та
відтворення
етнокультурних
цінностей
та
потреб
кримськотатарського етносу. Тому заклики деяких екстремістськи
налаштованих діячів щодо утворення на території Кримського
півострова кримськотатарської національної автономії слід
сприймати, швидше за все, як недостатньо виважені і навіть
провокаційні політиканські гасла.
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УДК 323.2
Д.В. Медведь,
студент,
С.В. Стеценко,
доцент
ВУЛИЧНА ПОЛІТИКА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Вулична політика являє собою різні низові ініціативи, які не
прив‘язані до конкретних політичних партій і не ставлять за мету
проникнення у владу, а йдеться при цьому про вплив на владу
іззовні. Вуличні акції є важливою, але далеко не єдиною формою
вираження політичних інтересів окремих соціальних груп, що
останнім часом відіграє все більшу роль.
Вуличну політику можна розглядати в контексті чотирьох
основних тактик вуличних акцій.
Перша тактика – акції, орієнтовані на масовість: ходи, пікети,
мітинги. Мета – продемонструвати кількість прихильників або
противників тієї чи іншої ідеї.
Друга протестна тактика заснована на тому, щоб учасники
довели відданість ідеї. Голодування, захоплення офіційних будівель,
бійки з міліцією, загалом всілякі радикальні дії, що демонструють
серйозність намірів, але не завдають безпосереднього збитку.
Успішним буває комбінування двох перших тактик: великий натовп
готовий протестувати і наполягати на своєму до останнього, що
зрештою змусить владу реагувати.
Третя тактика – нанесення прямої шкоди. Передбачений
законом спосіб – страйки на виробництві. Як правило, вони
ефективні лише під час локальної боротьби. До третьої тактики
можна віднести і кримінально-карні діяння, що зводяться до
заподіяння шкоди: нищення майна, терор, напади тощо.
І, нарешті, четверта тактика – символічні дії, орієнтовані на
суспільний резонанс. У першу чергу – це перформанси,
театралізовані акції, що відбуваються навіть не у вуличному, а в
галерейному форматі. Часто різні тактики комбінуються. Завдяки
інтересу до таких заходів радикали отримують трибуну для того,
щоб озвучити свої ідеї широкій аудиторії.

Таким чином, вулична політика відрізняється від офіційної
політики тим, що, як правило, починається з локальних проблем і
вже потім переходить на загальнодержавний (національний) рівень.
УДК 327.8: 341.7
С.В. Коник,
студент
ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ
ДЕРЖАВИ
Сучасна дипломатія зазнає докорінних змін. Дипломатична
сфера перестала бути винятковою прерогативою держави, і успіх на
міжнародній арені багато в чому залежить від спільних зусиль
державних і недержавних структур.
Створення позитивного та керованого міжнародного іміджу
через ведення ефективної публічної дипломатії є нині одним з
першочергових завдань зовнішньої політики багатьох держав, адже
це основа просування та реалізації своїх національних інтересів.
Публічна дипломатія не замінює собою традиційну дипломатію,
а допомагає підготувати благодатний ґрунт для проведення
офіційних заходів на зовнішньополітичній арені.
Публічна дипломатія США. Приклади. Три основні категорії
заходів: міжнародні інформаційні програми, міжнародне мовлення,
культурна дипломатія (культурні центри, освітні і культурні обміни).
Публічна дипломатія України. Діяльність В.М. Пінчука:
заснування конференції «Ялтинська європейська стратегія»;
заснування центру сучасного мистецтва «PinchukArtCentre»;
підтримка української експозиції на 52, 53, 54 «Венеційському
бієнале»; інвестування грошей в діяльність кінорежисера Стівена
Спілберга; заснування Київської школи економіки.
Щорічний Ялтинський саміт YES є одним з найбільших і
найвпливовіших неурядових комунікаційних майданчиків для
обговорення та розробки політичних та економічних стратегій для
України, Європи і світу, а також для проведення відвертого та
професійного обміну поглядами стосовно політики, юриспруденції,
енергетики та інвестицій. У роботі саміту YES брали участь такі діячі
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світового масштабу, як Тоні Блер, Білл Клінтон, Шимон Перес,
Домінік Стросс-Кан, Герхард Шрьодер.
УДК 947,7(477)
М. Семібратова,
студентка,
С.В. Савойська,
доцент
ГОЛОД І ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ ЯК ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА
Проблема голоду і голодомору в Україні є актуальною і наразі,
оскільки забрала життя декількох мільйонів українців. У Радянській
Україні ця проблема замовчувалася, а на сучасному етапі
політизувалася. Представники лівих політичних сил цю трагедію
називають голодом, який, на їх думку, був викликаний посухою та
неврожаєм, праві упевнені, що це був голодомор-геноцид, який було
штучно створено та спрямовано на знищення українського народу.
За тлумачним словником термін ―голодомор 1932—1933 років‖
− це масовий голод, навмисно організований радянською владою,
який призвів до багатомільйонних людських втрат на території
Української РСР, за винятком семи західних областей, Криму,
Південної Бесарабії, які не входили до УРСР, та Кубані, переважну
більшість населення якої становили українці. Голодомор було
викликано свідомими і цілеспрямованими заходами вищого
керівництва Радянського Союзу та Української РСР на чолі зі
Сталіним, розрахованими на придушення українського національновизвольного руху та фізичного знищення українських селян. Цю
проблему досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені такі, як
Л. Герец, Р. Конквест, Дж. Мейс, О. Веселова, М. Вівчарик,
В. Іваненко, В. Кравченко, С. Кульчицький, О. Мовчан, В. Морочко,
А. Огінська, О. Реєнт, В. Панібудьласка, П. Панченко, Я. Папуга,
С. Старів, П. Тронько, Л. Яковлева та ін. Більшість вчених упевнені,
що ця трагедія є голодомором-геноцидом українського народу, яку
було запрограмовано та спрямовано радянською владою і
Й. Сталіном на його знищення. Для здійснення цього злочину було
створено каральні загони, які забирали у селян продукти харчування

до останньої крихти, після чого люди помирали. ―Харчова‖ блокада
України не дозволяла ввозити на її територію продукти харчування
та виїжджати за її межі. Але щоб ця трагедія більше не повторилася,
український народ повинен знати правду про своїх катів та берегти
власну державу, її незалежність, свободу і демократію.
УДК 316.652: 687.01
І.Д. Кара,
студентка,
П.О. Дьомкін,
доцент
СОЦІОЛОГІЯ МОДИ
Мода — форма стандартизованої масової поведінки людей, що
виникає стихійно під впливом домінуючих у суспільстві настроїв і
смаків. Мода, відкидаючи старе, претендує на роль нового зразка;
фіксує зміну соціокультурних форм поведінки, уподобань людини.
Термін „мода" вживається для означення соціокультурного
явища,
пов'язаного
з
проектуванням,
виготовленням
та
презентацією виробу. У сфері моди термін „модель" використовують
для означення зразка одягу та для означення особи, яка демонструє
його. Але моделі, представлені на подіумах, – це ще не сама мода, а
лише квінтесенція нової лінії. Ті речі стануть „модними", які будуть
доступні загалу покупців та ті, які будуть відповідати смакам людей.
З одного боку, наслідування моді спонукає до певної
стандартизації поведінки, уподібнює людину до інших, з іншого —
раціональне наслідування моді заощаджує енергію у сфері побуту,
завдяки чому в людини вивільняються сили для інших справ.
Суб'єктивні наміри споживачів модних виробів полягають у їх
спробах піднятися на вищий рівень (вертикальне переміщення) чи
вирівнятися серед інших (горизонтальне переміщення).
Отже, мода є типово соціальним феноменом, тому що благо
набуває характеру модного блага шляхом формування про нього
відповідної суспільної думки. Однак, він втрачає комерційну вартість,
коли ті, що вважаються "нижчими" в соціальній стратифікації, стають
споживачами цих виробів, імітують спосіб споживання вищих верств.
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Мода збирає найширші аудиторії, з нею пов'язані численні
телевізійні програми. Таїнство її впливу гідні вивчення соціологами.
УДК 81'0(477)
Д.Ю. Бордюг,
студент
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ У ДОБУ
РОМАНТИЗМУ
Романтизм – це напрям в українській літературі, що
характеризується ідеалізацією дійсності, оптимізмом і прагненням
показати в художніх образах високе призначення української
літературної мови. Він відіграв визначну роль у виявленні інтересу
до історії українського народу та відродження української культури.
Український романтизм виник проти наявних в українській
літературі бурлескних і травестійних традицій та розвинувся під
впливом поглибленого вивчення історії українського народу, його
культури і державності. Глибока своєрідність і самостійність
української літературної мови та народної поезії доби романтизму
показана
у
творчості
О. Павловського
(―Грамматика
малороссийского наречия‖), М. Цертелєва (―Опыт собрания
старинних малороссийских песней‖), а також − М. Максимовича,
І. Срезнєвського та ін. У той же час розвивали, збагачували та
поширювали українську літературну мову такі українські митці, як
І. Котляревський, А. Метлинський, Т. Шевченко, П. Куліш, Г. КвіткаОснов‘яненко та інші. Вони плекали своєрідну національну культуру,
розвивали любов до рідного краю й українського народу,
розповідали про його життя, мрії та бажання.
Українські митці оспівували національну культуру, українські
степи, козацтво, кобзарів-бандуристів та матінку Україну. На Заході
України захищали та збагачували українську літературну мову такі
відомі митці, як І. Вагилевич, М. Шашкевич, Я. Головацький,
М. Устиянович та інші. Вони довели здатність української мови до
літературного життя, звеличили минуле України.
Таким чином, настанови письменників, поетів-романтиків,
істориків, фольклористів, археологів та інших вчених, які заклали

основи української літературної мови, сформували її, розвинули і
захистили від різних посягань, не втратили своєї актуальності і
наразі. Вони своїм прикладом та героїчними вчинками надихають
молоде покоління на великі звершення.
УДК 1+ 82
Г.Г. Остапенко,
студентка,
П.П. Оксюковський,
доцент
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ПРО САМОПІЗНАННЯ ТА ЛЮДСЬКЕ
ЩАСТЯ (ДО 290-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
Григорій Сковорода – відомий український філософ, педагог,
просвітитель XVIII ст. Він постає перед нами критиком, який досить
гостро ставився до існуючих тогочасних традицій. Створивши свій
власний світогляд, свою індивідуальну філософію — науку про
життя, що була синтезом його позитивних поглядів, поширюваних
ним у суспільстві, він, усупереч існуючим ідеалам, створив свій ідеал
і дуже хотів, щоб він здійснився.
Науку про людину та її щастя Сковорода вважав
найважливішою з усіх наук. Його роздуми щодо цієї проблеми мають
релігійно-філософський характер, вони невідривно пов'язані із
зверненнями до Біблії та християнської традиції, а тому спираються
на головні християнсько-світоглядні категорії: любов, віру, щастя,
смерть та ін. Принципово новим у Сковороди є те, що він не просто
стверджує думку про необхідність пізнання природи людини, а
звертає увагу на пізнання природи людської душі з урахуванням
чинників її формування — віри, надії, любові.
Щастя міститься в нас самих; осягаючи себе, ми знаходимо в
собі душевний спокій, мир, злагоду та благодать. Щастя легко
досягається, якщо людина йшла шляхом любові та віри. Її
досягнення залежать тільки від самої людини, її серця. Всі люди
створені для щастя, але не всі досягають його, вважає мислитель.
Філософ наполягає на тому, що життя людини має бути радісним, і
зробити його таким може тільки вона сама.
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Процес самопізнання, на думку Сковороди, триступеневий.
Перший ступінь — це пізнання себе як само-сущого. Другий ступінь
— це пізнання себе як суспільної істоти. Третій ступінь — це
пізнання себе як буття, що створене та протікає за образом та
подобою Божою.
УДК 82+37
О.Д. Дмитрієвська,
студентка
ЄВГЕН
ГРЕБІНКА
–
ВИДАТНИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
ПОЕТ,
ПИСЬМЕННИК, ПЕДАГОГ (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
Життя Євгена Гребінки було коротким, але надзвичайно
яскравим, творчо насиченим та збагачене справді неординарними
подіями і доленосними зустрічами.
Народився Євген Павлович Гребінка 2 лютого 1812 року в с.
Убіжище на Полтавщині в сім‘ї дрібного поміщика – відставного
офіцера.
Родинне виховання у поєднанні з розкішною українською
природою – це перший педагогічний світ письменника. Безсумнівно,
саме тоді, в дитячі роки, закладалося підґрунтя для розвитку
педагогічного хисту майбутнього класика літератури. Вдалим
продовженням стало навчання у Ніжинській гімназії вищих наук, а
пізніше – найближче петербурзьке оточення, де знаходимо чималу
групу професійних викладачів різних навчальних закладів. Педагогічні
здібності письменника яскраво виявилися не лише у процесі його
вчителювання в навчальних закладах Петербурга, але й у художній
творчості.
Початком творчого шляху Є. Гребінки стало звернення саме до
жанру байки, в якому ним вбачався невичерпний потенціал
моральності та викривання суспільних пороків. Література, на його
глибоке переконання, — це засіб виховання та вдосконалення
людини, протиставлення боротьби і перемоги добра над злом.
За своє яскраве і коротке життя він став також автором романів
«Чайковський», «Доктор» і багатьох повістей, драматичних творів та
коротких мініатюр, якими зачитувалася вся тодішня Росія і Україна, а

емоційна лірична поезія, зокрема романс на його слова «Очи черные»
та ін. принесли Гребінці ще й світову славу.
УДК 7.07.1
О.В. Бичкова,
студентка
МИКОЛА ЛИСЕНКО ТА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА
УКРАЇНИ (ДО 170-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
М.В. Лисенко – український композитор, піаніст, диригент,
педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч. Він поєднав
у собі заповідану предками відданість національній ідеї та хист до
державницько-просвітницької діяльності з непересічним музичним
обдаруванням, ставши в Україні на чолі мистецьких змагань другої
половини XIX-початку XX ст.
Основний внесок М. Лисенка в національну культуру — це
збирання, дослідження та опрацювання скарбів народної музики,
повернення їх народові "у вишуканій мистецькій оправі" і розбудова
на основі народного мелосу національної музичної професійної
мови.
У культурній спадщині М. Лисенка – музика до спектаклів,
вокально–симфонічні твори, обробка народних пісень, а також опери
«Різдвяна ніч», «Тарас Бульба», «Енеїда» та ін., які стали основою
українського національного оперного мистецтва. Особливе місце в
його творчості посідають пісенні твори на тексти Т. Шевченка.
Проте життєвий подвиг М. Лисенка не обмежується лише
написанням музичних творів. Важливим для нього було також
започаткування і розвиток майстерності виконавства, адже саме
М. Лисенко заклав основи професійної мистецької освіти в Україні.
Найвищою нагородою М. Лисенку є данина пам'яті і шана
нащадків за те, що саме йому судилося стати автором двох
національних гімнів, котрі утверджують духовну велич Людини і
Народу – «Вічний революціонер» і «Дитячий гімн» на вірші
О. Конинського (1885), всесвітньо відома тепер "Молитва за Україну"
— "Боже Великий, Єдиний!". Помер і похований у Києві.
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УДК 316.7(477)
Л.М. Давиденко,
студент
С. ЛЮДКЕВИЧ – ВИДАТНИЙ ДІЯЧ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Видатний композитор Станіслав Людкевич народився 24 січня
1879 року в Ярославі. Першим учителем музики була його мати, яка
передала йому захоплення українською народною піснею та грою на
фортепіано. Світогляд видатного українського композитора,
диригента, музикознавця, фольклориста, педагога та суспільного
діяча Станіслава Пилиповича Людкевича сформувався під впливом
творчості Т. Шевченка, І. Франка та класика української музики
Миколи Лисенка. Під глибоким враженням 14-літній учень гімназії
С. Людкевич написав свої перші твори: хори, солоспіви, фортепіанні
мініатюри. Серед них хори героїчного змісту: ―Гамалія‖ на слова
Тараса Шевченка і ―Поклик до братів слов'ян‖ на текст Михайла
Драгоманова. Уже в молоді роки сформувалось патріотичне творче
кредо композитора служити Батьківщині своїм мистецтвом. До
найкращих творів митця належать симфонія-кантата ―Кавказ‖,
кантати ―Заповіт‖, ―Наймит‖, ―Наша дума, наша пісня‖; хори ―Косар‖
(з оркестром), ―Вічний революціонер‖; симфонічні поеми ―Каменярі‖,
―Мойсей‖, ―Не забудь юних днів‖; романси ―Черемоше, брате мій‖,
―За байраком байрак‖; обробки українських народних пісень
―Гегілка‖, ―Про Бондарівну‖, ―Ой співаночки‖, а також опера ―Довбуш‖,
поеми ―Дніпро‖, ―Пісня юнаків‖, ―Наше море‖ та ін. Праці композитора
мають неоціненне значення: вони захоплюють глибокою народною
красою, ніжною ліричністю та мужнім пафосом. Разом із тим, вони
засуджують царське самодержавство та закликають до боротьби з
поневолювачами. З іншого боку, твори митця наповнені ідеєю
братерської дружби, патріотичними почуттями та любов‘ю до
українського народу. Тому творча спадщина композитора не
втратила інтерес і у наш час: його твори величні, глибокі, прості і
водночас трагедійні та оптимістичні.

Підсекція при кафедрі філософії
УДК 738.03(477)
А.В. Підсуха,
студентка,
І.В. Чорноморденко,
д-р філос. наук, професор
ІНТУЇЦІЯ В НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ
За матеріалами енциклопедії: Інтуїція (пізньолат. intuitio —
споглядання, від лат. intueor — уважно дивлюся, звертаю увагу) —
це багатозначний термін, який, залежно від контексту, може
означати: здатність людини у деяких випадках несвідомо чуттям
схоплювати істину, передбачати, здогадуватись про щось,
спираючись на попередній досвід, знання тощо.
Виходячи з того, що головною ознакою інтуїції є те, що
людина не усвідомлює як і звідки з'являється у неї якесь знання,
вважає, що під її ім'ям ховаються дуже різнорідні типи феноменів.
Виділяють шість таких типів. Інтуїція як «інстинктивна реакція»,
«відчуття небезпеки», «незрозумілий страх», «несвідомий страх»,
«агресивний синдром» і тому подібні переживання в багатьох
випадках з'являються на основі дії інстинктивних механізмів.
Існують різні підходи до класифікації видів інтуїції. Кажуть про
інтелектуальну і чуттєву інтуїції. Інтелектуальна інтуїція - це «пряме
осягнення розумом істини, не виведеної з інших істин за допомогою
доказу». Ця інтуїція має ряд загальних властивостей з уявою.
Чуттєва інтуїція – це відсутність сумнівів в істинному характері даних
інтуїтивного пізнання засноване на довірі до чуттєвих і, перш за все,
зорових сприйняттів.
Багато хто із сучасних психологів вважають, що джерело
інтуїції – в несвідомому, точніше, в його злагодженій взаємодії зі
свідомістю.
Невипадково
інтуїтивні
передбачення
нерідко
народжуються уві сні, дрімоті або мареннях наяву.
Отже, необхідно зазначити, що феномен «інтуїція» не до кінця
пізнаний і ще чекає на своїх дослідників.
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УДК 141.7: 504.03
Д.І. Чорноморденко,
студент
ЕКОЛОГІЧНА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОДУКТ
ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ
Взаємовідносини між людиною та природою мають дуже
давню історію, погляд на яку може засвідчити, що такі зв‘язки не
завжди були гармонійними. В нинішньому суспільстві і світі в цілому,
очевидними є те, що в останній період, зокрема ХХ сторіччя людина
виявила новий аспект своєї могутності, яка виявляється у
перетворенні природи.
Антропогенний тиск на навколишнє природне середовище
актуалізує потребу в перегляді та коригуванні людських інтенцій
щодо екологічних реалій та сприяли створенню нових стандартів
пізнання, які були б раціонально виправданими, практично
доцільними та ефективними.
Однією
з
форм
врегулювання
та
гармонізації
взаємовідносин в системі «людина – природа», на нашу думку,
може бути екологічна раціональність. Така раціональність могла
би формуватися в умовах постнекласичного типу раціональності.
Даний тип раціональності, на відміну від класичного та
некласичного, представляє собою розширення поля рефлексії над
діяльністю. Іншими словами, згідно з думкою В.С. Стьопіна, даний
тип раціональності ―враховує співвіднесеність одержуваних знань
про об‘єкт не лише з особливістю засобів і операцій діяльності, але й
з ціннісно-цільовими структурами. Причому експлікується зв'язок
внутрішньонаукових
цілей
із
позанауковими,
соціальними
цінностями і цілями‖ [Степин В.С. Теоретическое знание /
В.С. Степин. – М., 2000. – с. 633].
Визначальним у такому відношенні суб‘єкта щодо пізнання
об‘єкта є моральні, етичні та комунікативні складові, які можуть
сприяти формуванню дискурсу, результатом якого є створення
нових смислів, що дадуть спільну інтелектуальну точку зору щодо
існуючих глобальних екологічних проблем.

УДК 72.014
А.П. Коваль,
студентка,
К.М. Покотило,
канд. філос. наук, доцент
ТЕМА ВОДИ І ЧАСУ В АРХІТЕКТУРІ
Вода і час. Ці, на перший погляд, непоєднані між собою
поняття цікавили людство ще з давніх часів. Вода використовується
в архітектурі як естетична складова архітектурної композиції, як у
Віллі Адріана в Тіволі, поблизу Риму. Архітектуру підпорядковують
воді, як, наприклад, акведуки створюють для води. Окрім того, образ
води також втілюється в архітектурні форми. Так, наприклад, цілком
чітко проглядається образ краплини води в купольній формі
православних храмів.
Тож втілення води в архітектурі широке і багатоманітне. А от чи
можна зафіксувати час? Чи можна стверджувати, що існує
архітектура поза часом? Час теоретично не можна спіймати і
зупинити, але, на нашу думку, в архітектурі він може зафіксуватися.
Сьогодні, стоячи біля піраміди Хеопса, якій багато істориків
нараховують більш як 10 000 років, ми можемо доторкнутися до
історії – вона, як місток, через тисячі років поєднує минуле із
сьогоденням. Недаремно арабська народна мудрість говорить:
«Світ боїться часу, а час боїться пірамід».
Тож чи може архітектура поєднати в собі воду і час? Відповідь
можна знайти, розглянувши приклади давньогрецьких пам‘яток.
Ідея про рух світових вод простежується в архітектурних елементах:
у волюті, яка має форму хвилі, у капітелі, ехін якої є уособленням
чаші небесних вод, які стікають на землю через канелюри, у
фризових зображеннях води тощо.
Архітектура Парфенону є яскравим прикладом втілення
образів води і часу в архітектурі. Так, наприклад, окрім використання
доричного ордеру, який уособлює в собі тему кругообігу води,
Парфенон складається з ряду пропорцій, які прямо знаходяться у
співвідношенні до часових одиниць. Максимальна кількість колон,
що наглядно сприймаються з однієї точки, наприклад від Пропілей,
складає 24, що дорівнює кількості годин у добі; кількість кам'яних
барабанів у колоні разом з капітеллю – 12, як кількість місяців у році.
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УДК 37.036(075.8)
Н.Ю. Кравець,
студентка,
Г.П. Таран,
канд. філос. наук, доцент
ЕСТЕТИЧНІ ПРОЯВИ ФОБІЙ У КУЛЬТУРІ СУСПІЛЬСТВА
Сучасна культура, орієнтована на розвиток технологій,
підійшла до того порогу, коли її власні досягнення шкідливі для
людини. Захворювання, злочинність, тероризм, війни, природні та
техногенні катастрофи – небезпеки, від яких не застрахована жодна
людина.
Проблема стає актуальною, тому як сучасний ритм життя
породжує страхи, які набувають характер фобій.
Естетична дійсність виражає фобії у формі передчуттів, які
проявляються на рівні страхів як свідомих, так й інтуїтивних.
Сам феномен фобій став об‘єктом аналізу лише у ХХ столітті,
завдяки виникненню і розвитку нових філософських шкіл, а також у
зв‘язку зі зміненою життя та посиленням інтересу до особистості.
Психологи, медики, філософи, займаючись проблемою страхів
і фобій, групують їх згідно з різноманітними класифікаціями.
На всіх етапах розвитку суспільства по-різному можна
розглядати дану проблему. Так, наприклад, у громадян
Стародавнього Риму, через нескінченні війни у ті часи, особливістю
естетичного самовираження
постає його спрямованість на
предметний світ, бажання надати йому непорушність і неминучу
тривалість буття (за рахунок зведення монументальних споруд). У
Середньовіччя очікування на апокаліпсис, жага до порятунку
формували почуття гріховної винуватості, позбавитися від якої
можна було тільки покаянням. Отже страх постає як засіб
маніпуляції людьми, при цьому виконуючи катарсичну функцію.
Кажучи про сучасне суспільство, можна відзначити змінени
об‘єктів фобій, модифікування засобів та форм їх вираження.
Актуальність даної теми обумовлена необхідністю більш
детального вивчення феномену фобій в їх емоційно-чуттєвій
реалізації, естетичному прояві, оскільки, не будучи осмислені
філософськи, вони вже існують естетично, дозволяючи передбачити
й усвідомити сутнісні тенденції буття.

Секція 2. Містобудування
Підсекція при кафедрі містобудування
УДК 725
Ю. С. Смоленко,
студентка,
Л.Г. Василенко,
доцент
ГРЕЦЬКИЙ ФРОНТОН – КОНСТРУКТИВНИЙ ЧИ ДЕКОРАТИВНИЙ
ЕЛЕМЕНТ?
Фронтон являє собою трикутне поле стіни, яке поставлене на
антаблемент таким чином, що площина трикутника складає
продовження площини фриза і є верхньою частиною лицьового
фасаду.
Грецькі храми були менш величні ніж єгипетські, але при
цьому будова і конструктивні елементи більш складні. Плоске
перекриття даху єгипетського храму було замінено двохскатним
дахом з трикутними фронтонами частин будівель.
Якщо подивитися на розріз фронтону, то видно, що похилі
площини сильно виступають з площини тимпану; якщо ж виступав
би нижній карниз, то утворював собою ніби поличку на верхній
горизонтальній площині і дощова вода та сніг утримувалися, тому
таких випадків намагалися уникати, зробивши виступаючими похилі
карнизи.
Складовими частинами фронтону є тимпан, сіма та
декоративні елементи (антефікс, маскарон, акротерії).
Трикутне поле фронтону, тимпан, у грецькій архітектурі
заповнювалися скульптурними композиціями (барельєфними,
горельєфними або скульптурними групами) кращих майстрів.
Розташування фігур у фронтонах завжди визначалося
змістовим сюжетом. Завдяки тому, що фігури спаяні між собою, все
має єдиний ритм, дихання і органічно пов‘язане між собою.
Cornice – карниз, fronton – фронтон, basrelief – барельєф,
sculpture – скульптура.
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УДК 72
Т.Ю. Сізова,
студентка,
Ю.В. Козлова,
асистент
ВПЛИВ ГРЕЦЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ НА АРХІТЕКТУРУ РИМУ
У ранній період розвитку Римської імперії вплив грецької
архітектури був настільки сильний, що швидше потрібно говорити
про елліністичну архітектуру на ґрунті Італії.
Римську архітектуру можна назвати «першим Ренесансом», так
як вона є адекватним розумінням і творчою переробкою грецької
архітектурної думки, її подолання і рух вперед по шляху
прогресивного розвитку світової архітектури.
Від греків римляни взяли архітравно-балочну систему і ордера
(доричний, іонічний і коринфський) та створили два нових ордера:
тосканський і композитний.
Цей рух вперед помітний вже в тому, що в Римі грецький ордер
пережив третю фазу свого розвитку. Першу фазу ми спостерігали в
класичний період (глядач подумки зливався з монументальною
колоною), другу фазу в елліністичний час (ордер давав раму
навколо реальної людини). І тільки в Римі ордер розмежовує масу,
яка сперечається за своїм значенням з ордером, а в деяких
випадках стає важливою за його.
Для Риму характерний набагато більший розмах будівництва,
ніж в Греції. Однак у своєму призначенні і формальному трактуванні
вони продовжують грецьку архітектуру.
Також впливу Греції не обійшла і містобудівна галузь
архітектури. Сприйнявши від етрусків і греків раціонально
організоване, строге планування, римляни удосконалили її і втілили
в містах більшого масштабу.

УДК 72
М.О. Борисевич
студентка
О. А. Кравчук
асистент
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОРДЕРНИХ СИСТЕМ ГРЕЦІЇ ТА
ПРИЧОРНОМОР’Я.
Історія античних держав Північного Причорномор‘я – Ольвії,
Херсонеса, Боспора – охоплює майже тисячолітній період від 6 ст.
до н.е. по 4 ст. н.е. Особливі шляхи соціально-економічного
розвитку цих держав привели до утворення у них своєрідної грековарварської культури, особливості якої добре прослідковуються і в
архітектурі.
У Причорномор‘ї ордер спочатку застосовувався в основному
в храмовій архітектурі, а з епохи еллінізму – також і в будівництві
громадських і житлових споруд.
В 6-5 ст. до н.е. споруди зводились переважно в іонічному
ордері, яскравим прикладом цьому є храм в Пантикапеї, знайдені
рештки якого датуються 6-5 ст. до н.е. В 4-1 ст. до н.е.
застосовувався ще й доричний ордер, зазвичай для колонад
перестильних дворів громадських споруд. Яскравим прикладом
житла перистильного типу є руїни великого будинку елліністичного
періоду, відкритого в Ольвії в 1900-1910 рр. Коринфський ордер не
був поширеним, його застосування головним чином відноситься до
перших століть н.е.
Своєрідність архітектури виразилась в пристосуванні до
кліматичних умов, використанні в будівництві переважно вапняку, а
не мармуру.
Тисячолітня епоха античної цивілізації в Північному
Причорномор'ї не пройшла безслідно для наступних часів. Античні
міста і поселення Північного Причорномор'я стали складовою
частиною всього північно-причорноморського світу.
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УДК 72
В.М. Головач,
студентка
ВПЛИВ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ
АРХІТЕКТУРИ ГРЕЦІЇ (VII - ІV СТ. ДО Н.Е.)
Історія Стародавньої Греції умовно поділяється на три періоди:
Архаїчний (VII-VI ст. до н.е.), Класичний (V-IV ст. до н.е.) та
Еллінізму (друга половина IV - середина I ст. до н.е.)
Розглянемо період Архаїки.
Період Архаїки відзначений найважливішим зрушенням в
історії та мистецтві Греції. У цей час складається рабовласницьке
суспільство, формуються грецькі міста поліси.
На архітектуру того часу впливали такі чинники:
- клімат (три типи: середньоземноморський, альпійський,
помірний);
- прилеглі острови (більш ніж 2000 островів);
- флора (більш ніж 5000 різновидів рослин);
- родовища рудних корисних копалин;
Міста архаїчного періоду, як правило, складалися з укріпленого
акрополя і розташованого біля його підніжжя нижнього міста з
ринковою та громадською площею – горою. Відбувається перехід від
сирцевої кладки до кам'яної.
У грецькій архітектурі панувало три стилі: доричний, іонічний,
коринфський. Найдавніший з них був доричний стиль, який
зародився в епоху Архаїки. Він був мужнім, простим і потужним, що
дозволяло витримувати природні умови тогочасної Греції.

УДК 72
М. Б. Капран,
студентка
АРХІТЕКТУРА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
На початку ХХ століття в Європі виникає новий напрям в
мистецтві, та, зокрема, в архітектурі — модерн. Це була архітектура,
в якій синтез мистецтв вважався обов‘язковим, а пластика була
основою композиції. Архітектура модерну в кожній країні набувала
національних рис, і таким чином з'являється архітектура
українського модерну.
На початку ХХ ст. частини території України знаходились під
впливом Російської і Австро-Угорської імперій, тому на цих
територіях модерн, і в тому числі український, мав характерні
особливості. Архітектура Західної України на початку ХХ ст.
знаходиться під впливом Віденського сецесіону і набуває назви
«сецесія». Поєднання народного мистецтва і сецесії стало
наслідком виникнення Української сецесії, що має риси гуцульського
і закопанського народного мистецтва. На території Західної України
за часів модерну творили такі постаті як Іван Левинський,
Владислав Садовський, Тадеуш Обмінський, Альфред Захаревич,
Р. Фелінський, Василь Нагірний та ін. На початок ХХ ст. Львів став
великим
культурним
центром
з
відомим
університетом,
бібліотеками, Міським театром і музеями. Львів є осередком безлічі
архітектурних пам‘яток. Найвизначнішими з них є будинок лікарні
Сольського (1906 – 1908 рр., архітектор – О. Лушпинський), будинок
Торговельного дому Зіпперів на пл. Ринок (1912 р., архітектори – М.
Лужецький та Е. Жихович), банк «Дністер» (1905 – 1906 рр.,
архітектори – І. Левинський та ін.). На зламі століть архітектура не
лише використовувала новітні досягнення технічного прогресу та
відповідала на нові практичні вимоги, але й відображала складні
колізії ідеологічного і політичного життя свого часу.

21

УДК 72.036
М. О. Полтораченко,
студентка
ВПЛИВ ЛАНДШАФТУ НА ФОРМУВАННЯ МІСТОБУДІВНИХ
УТВОРЕНЬ М. КИЄВА (НА ПРИКЛАДІ ГОРИ ЮРКОВИЦЯ)
Юрковиця являє собою мис високого правобережного
дніпровського плато, розташованого у північній частині Києва, на
Захід від Подолу. Юрковиця сформувалась у четвертинний період і
являє собою частину реліктового ландшафту. На думку
В. Б. Антоновича, підтриману П. П. Толочком, слов‘янське поселення
на Юрковиці було третім утворюючим Київ пунктом – Хоривицею.
Київ розташувався на схилах Дніпра, які мають характерні
обриси і які необхідно підкреслювати, а не нівелювати, як
відбувається останнім часом. Проаналізувавши об‘ємно-просторову
структуру ландшафту Юрковиці, можна виділити так званий
природній модуль, тобто сталі відстані (або кратні до них) між
характерними точками на бровках схилів гори. На цих ключових
ділянках бажано розміщувати архітектурні домінанти, як і було
заведено в давнину, розміщувати об‘єкти сакральної функції на
найбільш виступаючих ділянках рельєфу. Також важливим
фактором розміщення тих чи інших містобудівних утворень є
просторово-візуальні осі (найчастіше співпадають з вулицями та
водозборами), їх ранг, а особливо місця їх перетину, що утворюють
навколо себе планувальні вузли. В місцях перетину осей першого
або першого і другого рангів виникає необхідність розміщення
містобудівних утворень, які б притягували до себе найбільшу
кількість населення, тобто об‘єктів громадської та торгівельної
функцій. Цікавою особливістю також є природні акценти, які
розміщуються на певній сталій відстані між архітектурними
домінантами на бровці схилу та планувальними вузлами біля
підніжжя, які створюють певні «паузи» в сприйнятті загальної
композиції. Сама природа диктує нам правила розміщення тих чи
інших антропогенних утворень в структурі рельєфу.

Підсекція при кафедрі дизайну архітектурного середовища
УДК 712.25
Ю.В. Селіванова,
студентка,
В.А. Щурова,
доцент
АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
РІШЕННЯ
БУЛЬВАРІВ З ІНТЕНСИВНИМ ТРАНСПОРТНИМ РУХОМ
Розвиток міст проявляється в якісних змінах функціональної та
просторової організації структурного «каркасу». Тема дослідження
актуальна і відповідає напрямам державної діяльності щодо
проблем збереження і розвитку зелених зон Києва, пов'язаних з
покращенням екологічного та естетичного стану архітектурного
середовища столиці. Мета організації бульварів у місті – створення
комфортних умов на транзитних пішохідних ділянках, які є
сполученням головних площ і вулиць. Магістралі, вулиці з
інтенсивним транспортним рухом – елементи просторових
взаємозв‘язків функціональних зон міста, що несуть навантаження в
залежності від концентрації місць тяжіння.
Архітектурно-планувальне рішення бульвару визначається
його розташуванням у структурі міста, габаритами і кліматичними
умовами. На базі аналізу світового досвіду проектування і
будівництва
визначено
основні
функціонально-планувальні
принципи бульварів: поділ на зони вільного спілкування, наукової і
вільної творчості, спортивно-оздоровчу, інформаційну, харчову,
торгово-розважальних
послуг,
адміністративно-господарську;
гнучкість композиційної і функціональної структури шляхом
трансформації
просторів;
формування
універсального
комунікаційного простору.
Оптимальною для екологічного розвитку міста є мережа
бульварів, яка сполучається між усіма об'єктами озеленення
загального користування і створює безперервну систему
озеленення. В сучасних умовах розвитку міста важливою стає
взаємодія та безконфліктні співвідношення техно-, антропо- та
біопростору.
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УДК 711.4.72.01
К. А. Митюкова,
студентка,
Ю.С. Рябець,
доцент
СИМВОЛІЗМ У ТВОРЧОСТІ О. НІМЕЙЄРА
XX століття, незважаючи на всю його неоднозначність,
подарувало людству чимало геніїв мистецтва. Одним з них є
бразильський архітектор Оскар Німейєр. Його творчість є символом
бразильської архітектури. Можна виділити декілька етапів у
творчості архітектора, які ілюстрували зміну світогляду та
архітектурної концепції автора.
Перший етап - 1940-1943 р.р. О.Німейєр бере участь у
створенні ряду урядових будівель - це несподівана гра прямих і
вигнутих ліній. О. Німейєр поєднує формальні та функціональні
композиційні прийоми.
Другий етап – 1943-1953 р.р. Цьому періоду творчості О.
Німейєра характерний пошук нових художніх можливостей, що
призвело до певного органічного формалізму. Намічається виразна
тенденція до привнесення в архітектуру поетичних мотивів,
поєднання архітектури зі скульптурою, будівель з природним
ландшафтом.
Третій етап – 1953-1965 р.р.. Час роботи архітектора над
архітектурним ансамблем м. Бразилія - відхід від традиційної
архітектурної культури першої половини XX століття і перехід до
експресіонізму.
Четвертий етап – 1965-1989 р.р. Оригінальність ідей та
неординарність форми не зникають, архітектурні нововведення О.
Німейєра набувають більш суворих технічних тонів. Архітектура
втілює громадянську позицію творця – він створює не просто красиві
будівлі, а будівлі для суспільства, для народу.
П'ятий етап – з 1989 року. Поєднання індивідуального
символізму та повернення до використання національних елементів,
розширення масштабів будівництва – створення великих комплексів.

УДК 728.1
Н.В. Дутко, Є.В.Коваль, О.В. Туманіна,
студенти
О.В. Іванченко,
старш. викладач
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТЛА
Робота
присвячена
дослідженню
сучасних
напрямів
проектування та будівництва екологічного житла.
Метою роботи є вивчення принципів проектування та
будівництва екологічних будинків, що мають різне функціональне
призначення, конструктивні рішення (каркасні, дерев‘яні, металеві,
цегляні, з нетрадиційних будівельних матеріалів та ін.), розміщені у
різному природному середовищі, зокрема будинки для постійного
проживання та тимчасового перебування людини.
Екологічне житло передбачає використання будівельних
матеріалів із перероблених та підручних матеріалів, споживає
менше енергії, води та інших природних ресурсів, а також може
генерувати власну енергію за допомогою сонячних батарей та
вітрових турбін.
Серед різновидів екологічного житла є будинки, розташовані
під землею підземні, над рівнем землі (на деревах, поміж дерев, на
палях), вписані в навколишнє середовище, на воді (на понтонах),
пасивні (самодостатні) будинки нульової енергії.
Була проведена робота з вивчення вже існуючих екологічних
будинків, зведених провідними компаніями та архітекторами світу,
аналізу методів їх проектування та будівництва. Також були
розглянуті концептуальні нереалізовані проекти та сучасні тенденції
розвитку «зеленої» архітектури, виявлені та проаналізовані головні
переваги та недоліки її впровадження.
Доповідь складається з трьох частин, в яких послідовно
описано всі типи індивідуального екологічного житла, а також
детально розглянуті будинки, розташовані на деревах, і будинки,
побудовані з перероблених матеріалів, як найбільш новітні та
перспективні з точки зору збереження навколишнього середовища.
Зібрана інформація узагальнена та викладена на конкретних
прикладах для більшої наочності.
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УДК 658.2
Т.О. Веденко,
студентка
Н.М. Шебек,
доцент
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ ОБ'ЄКТІВ
ЕКСПРЕС-ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
У зв'язку з постійно зростаючою мобільністю міського
населення та його прагненням отримати якомога більше послуг під
час пересування містом, виникає потреба у створенні об'єктів
громадського обслуговування, які б могли задовольнити спонтанні
потреби, швидко та якісно надати необхідні послуги.
Рішенням поставленої проблеми можуть бути об'єкти експресобслуговування населення.
Експрес-обслуговування – це обслуговування, яке не
заплановане завчасно, не потребує будь-якої спеціальної підготовки
та дозволяє реалізувати потребу населення в одержанні товарів та
послуг з мінімальними затратами часу у вузлах міської активності.
До таких об'єктів можна віднести: зупинки громадського
транспорту, заклади дрібнороздрібної торгівлі, заклади санітарногігієнічного обслуговування, заклади періодичного використання.
Основними
проблемами
розвитку
об'єктів
експресобслуговування в місті (в тому числі в Києві) є хаотичність,
скупчення розміщення (руйнуючи таким чином цілісність та
естетичність пішохідних просторів), кустарність виробництва,
відсутність теоретичних та практичних розробок.
У зв'язку з поставленими проблемами виникає потреба у
визначенні засобів формування художнього образу об'єктів експресобслуговування: колір (локальне використання кольору, виділення
певних елементів); форма (форма створює і дає зрозуміти його
призначення); робота матеріалу та конструкції (особливості роботи
конструкцій та матеріалу формують образ споруди) ; розташування в
міському
середовищі
(розташування
об'єктів
відносно
навколишнього середовища – вбудовані, прибудовані, окремо
стоячі, підземні, мобільні та ін.).

УДК 738.03(477)
О.В. Єрмоленко,
студентка
ОЗЕЛЕНЕННЯ
ЯК
ФОРМОУТВОРЮЮЧИЙ
ФАКТОР
В
АРХІТЕКТУРІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Зниження якості навколишнього середовища міст, погіршення
загального стану зелених насаджень та пригнічення їх санітарногігієнічних і декоративних функцій стимулюють пошук шляхів
вирішення проблем озеленення в умовах великих міст.
Тому все більш актуальним стає питання альтернативного
озеленення як окремих будівель, так і міст в цілому.
Проектувати будівлі як штучно створені, але по суті, живі
екосистеми, в яких поєднується правильний баланс між органічними
та неорганічними елементами. Природне середовище проживання
рослин всередині та ззовні будівлі можливе за рахунок використання
озеленених атріумів і двориків, зелених стін, зелених дахів, штучно
створених природних ландшафтів. В місцях із холодним кліматом,
органічні складові повинні знаходитись всередині атріумів,
зачинених в холодний період і відкритих в більш теплий період року.
Будівлі із озелененням можливі в усіх широтах, але вони повинні
відповідати екологічним та кліматичним особливостям місця.
Виходячи із сучасних тенденцій архітектурного проектування
можна виділити такі категорії будівель та споруд із комплексним
озелененням:
− будівлі як оболонки для штучного ландшафту (наприклад,
концептуальні проекти еко-міст, що ізольовані від
зовнішнього
середовища;
концептуальні
проекти
висотних будівель, що вміщують крупні рослини та
дерева на різних поверхах);
− будівлі у вигляді штучного ландшафту (такі, що
повторюють обриси природних утворень — пагорбів, гір);
− будівлі із площинним озелененням дахів, фасадів та
поверхонь в інтер‘єрі.
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Секція 3. Архітектурне проектування
Підсекція при кафедрі архітектурного проектування
цивільних будівель та споруд
УДК 727.1
О. В. Воробей,
студентка
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – КРОК ДО ПОДОЛАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ТА АРХІТЕКТУРНИХ БАР’ЄРІВ
Якість освіти дітей з особливими потребами не повинна
відрізнятися від якості освіти здорових людей. Інклюзія дає
можливість кожній людині рівноправно брати участь в академічному
і суспільному житті. Реалізація права вибору дітей з особливими
потребами навчального закладу та форми навчання за місцем
проживання.
Структурне реформування шкіл відповідно до потреб усіх без
винятку дітей. Залучення різних фахівців: соціологів, медиків,
психологів, педагогів.
Введення медично-реабілітаційних приміщень в структуру
навчальної установи для досягнення корекційно-реабілітаційної
моделі навчально-виховного процесу.
Введення додаткових
штатних одиниць в штатний розклад установи.
Розгляд інвалідності через соціальну концепцію – відсутність
дискримінації інвалідів. Необхідність удосконалення нормативноправової бази відповідно до міжнародних договорів у сфері прав
людини.
Планувальні рішення приміщень мають забезпечувати
зручність перебування у них дітей з особливими потребами.
Враховувати мінімальний розмір зони учнівського місця дитини на
візку – 1500 мм.
Оснастити поручнями коридори, а також використати
рельєфне покриття підлоги при зміні направлення руху, і біля входів
і виходів у приміщення.

Щоб досягнути сучасної європейської моделі соціального
суспільства, необхідно розробити стандартизацію формування
архітектурного безбар‘єрного середовища.
Підсекція при кафедрі інформаційних
технологій в архітектурі
УДК 711.168
Є.Г. Казакова,
студентка
РЕКОНСТРУКЦІЯ МАЛИХ ІСТОРИЧНИХ МІСТ
Головною причиною реконструкції житлової забудови є ріст
кількості населення, що і спричинює необхідність збільшення
житлового фонду, а також тенденція міграції населення з малих
селищ до крупніших міст, районних центрів.
Необхідним під час реконструкції малих історичних міст є:
планування єдиної забудови історичного центру, зв'язок
через зелену та пішохідну зони;
відновлення розміру історичної площі, знести зайві
споруди;
прибрати транзитні потоки, зробити кільцеву дорогу,
залишити лише пішохідні шляхи;
розбиття нових кварталів за модулем старих кварталів;
відновлення зв‘язків між домінантами;
використання для виділення історичної частини зелених
насаджень та зони рекреації;
зміна навколишньої забудови під стиль історичної
забудови.
Одночасно з добре продуманим новим будівництвом також
проведення
роботи
з
реконструкції,
розвитку
інженерної
інфраструктури, озеленення, благоустрою поза межами історичних
зон. Це забезпечить місту спадкоємний характер розвитку.
Врахування тенденції витіснення житла та деяких інших
функцій з центральної частини міста об‘єктами більш актуального
громадського та культурного значення.
Виявлення містобудівної вісі та ансамблевого взаємозв‘язку
окремих об‘єктів, виділення домінант.
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Дослідження та аналіз особливостей місцевої архітектури:
прийоми формування забудови, архітектурні форми (дахи, об‘ємнопросторові рішення, галереї, навіси, фронтони та ін..), композиційні
рішення (переважання фронтальних чи об‘ємних композицій,
використання
світлотіньових
ефектів,
організація
силуету,
взаємозв‘язок загального з деталями, декором та ін..), які
формувалися протягом століть.
УДК 628.921/.928 + 535.625.2
Д.О. Радомцев,
студент
В.В. Товбич,
професор
СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ ЗАДОВІЛЬНЕННЯ ВИМОГ ЩОДО
ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ В СКЛАДНИХ ОБ’ЄМНОПЛАНУВАЛЬНИХ УМОВАХ
Постановка проблеми. Ущільнення міської забудови,
ускладнення містобудівних умов, поява нових об‘ємно-планувальних
рішень споруд – все це спонукає архітекторів
ширше
використовувати верхнє природне освітлення у будівлях і спорудах.
Формулювання цілей доповіді.
Мета доповіді полягає у
висвітленні сучасних гібридних систем верхнього природного
освітлення (HLS-систем).
Основна частина. Hybrid lighting system (HLS) – система
уловлювання та передачі природнього світлового потоку за
допомогою світловодів до неосвітлених зон. На сучасному етапі
представлені трьома головними різновидами:
1 - Tubular daylight guidance system (TDGS, рис.№1) - система
з порожнистим циліндричним світловодом, що забезпечує
дзеркальне повне внутрішнє відбиття світлового потоку та
транспортування його вглиб приміщень.
2 - Solar canopy illumination system (SCIS, рис.№2) – система з
порожнистим світловодом прямокутного перерізу із зазначеними
функціями.
3 – Fiber optic solar lighting system (Parans, рис.№3) – система,
що уловлює світловий потік за допомогою активної системи лінз та
передає його по оптоволоконній мережі до дифузорів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У доповіді
подані загальні дані по різновидах HLS-систем, що забезпечують
найбільшу ефективність за однакових умов. На даному етапі саме
вони представляють найбільший науковий інтерес та потребують
подальшої теоретичної розробки.

Рис.№1

Рис.№2
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Рис.№3

Секція 5. Підвищення ефективності міського будівництва
УДК 711
М. О. Ященко,
студентка
В. А. Маляр,
асистент
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ
Основним завданням організації і благоустрою прибудинкової
території є створення сприятливих умов для приживання населення
мікрорайону. Звідси закономірно випливають високі вимоги до
благоустрою і його конкретних завдань:
 використання природних чинників;
 впорядкування території мікрорайону;
 розміщення окремих елементів благоустрою.
Одним з елементів прибудинкової території є майданчик для
вигулу тварин - це територія, на якій господар має право вільного
вигулу тварини за умови дотримання «Правил утримання домашніх
собак та котів у м. Києві». Згідно з ДБН 360-92** «Планування і
забудова міських і сільських поселень» майданчики повинні
проектуватися з розрахунку 0,3 м2 на людину. Ситуація склалася так,
що по всьому Києву спеціально відведених місць для вигулу собак
менше, ніж їх повинно бути в одному його районі.
За станом на 13 вересня 2011 р. в "Центрі ідентифікації
тварин" було зареєстровано близько 44 000 собак, з яких більше 7
тис. визнано потенційно небезпечними.
Сама територія для вигулу тварин розділена на:
 майданчики для вигулу тварин – це місця на території
житлової забудови, рекреаційних територій загального
користування з пішохідною доступністю до 400 м;
 зони для вигулу тварин – мають бути відведені в кожному
парку, сквері, що не має особливого статусу, з площею не
менше 800 м2;



майданчики для дресирування собак – розміщуються на
території змішаної забудови, рекреаційних територіях, на
резервних і неосвоєних ділянках з площею не менше
2000 м2.
Виходячи з досліджень, на забудованій території необхідно
виділяти майданчики для вигулу собак з тильних сторін будинків, за
умови обгороджування і забезпечення їх спеціальними знаками. А
також частково використовувати господарські майданчики,
призначені для сушки білизни та чищення килимів. У свою чергу,
господарі повинні підтримувати чистоту за своїми тваринами і
стимулювати їх можливою системою штрафів.
УДК 656.021.2
В.А. Якимчук,
студент
Є.О.Рейцен,
професор
РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ МІСТ
У статі йдеться про Експертні системи та про їх застосування в
галузі проектування транспортних систем міст.
Розглянуто основні компоненти структури експертної системи
та їх відмінність від звичайного програмного забезпечення.
Основна увага приділена одній з найскладніших задач у
побудові експертних систем (ЕС) – задача побудови бази даних (БД)
— системи, у вирішенні якої виділяються два етапи: розробка
структури БД та її заповнення, де в деякому закодованому вигляді
зберігаються формалізовані знання експерта. Також описана роль
фреймів та наведено приклад його заповнення на прикладі паспорту
міського транспортного вузла.
У роботі окреслюються приклади застосування експертної
системи, які можуть використовуватися для вирішення, як окремих
задач, таких як визначення транспортного ритму міста або
визначення закономірності розподілу інтенсивності руху за годинами
доби та інших, які залежать від обробки статистичних даних. Так і
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для системного підходу у вирішенні комплексу задач інженерапроектувальника в транспортній галузі. Набір складових ЕС та
залежність окремих показників показано на прикладі «Системи
програмного та інформаційного забезпечення транспортних
обстежень і містах України», який можна використовувати як
алгоритм для побудови ЕС.
Для широкої галузі застосування в статі зазначено таку
необхідність як доступність Експертної системи широкому колу
користувачів, яке можливе із застосуванням Internet технологій. Це
дасть змогу поповнювати бази даних он-лайн, а також отримувати
доступ до системи будь-де, де є доступ до мережі Internet.
УДК 656
А.В. Островський,
студент
ОГЛЯД АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІХ МЕРЕЖ
Повітряне лазерне сканування. До сканерів повітряного
сканування можна віднести ALTM ORION.Вони їхня різниця полягає
у робочій висоті з якої ведеться сканування.
Наземне лазерне сканування. Серед наземних сканерів слід
відмітити Optech ILRIS-LR. Наземні лазерні сканери ILRIS-LR
великої дальності дії виробництва призначені для збору просторових
даних про об'єкт. Завдяки високим технічним характеристикам
сканери ILRIS-LR дозволяють виконувати зйомку об'єктів, що
знаходяться на великій відстані (до 3000 м), що мають значну площу
або протяжність.
Мобільне
лазерне
сканування.
Мобільна
система
картографування LYNX.
Переваги:
• єдина в світі і повністю інтегрована лазерна скануюча система
власного виробництва компанії Optech Inc;
• під час свого руху не затримує транспортний потік;
• система успішно випробувана на різних типах рухомих
платформ - автомобільних, з/д, річкових;
• накопичено великий досвід експлуатації системи;
• лазерне випромінювання класу 1 безпечне для зору;

• можливість отримання трьохмірної моделі вже через дві години
після зйомки;
• можливість експорту даних безпосередньо в ГІС.
Програмне забезпечення для сканування
Cyclone-SCAN - це модуль для управління роботою сканера
HDS2500, HDS3000 або HDS4500. За допомогою SCAN можна
налаштувати сканер за різними параметрами: атмосферний тиск і
температура.
Програмне забезпечення для оброблення даних
Geomagic Studio - спеціалізоване програмне забезпечення,
розроблене для зворотного проектування. В Geomagic Studio
можливо проводити зшивання окремих хмар точок в єдину хмару
різними способами і працювати з великими обсягами даних (до 100
млн. точок). Можна порівнювати вихідні хмари точок з побудованими
моделями для оцінки точності побудови моделей.
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Секція 6. Підвищення ефективності використання
водних, теплових та енергетичних
ресурсів і охорони навколишнього природного середовища
Підсекція при кафедрі водопостачання
УДК 628.543.563.681
А.Ю. Калайда,
студентка,
Є.В. Юрков,
доцент
ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З
РОЗРОБКОЮ
ТЕХНОЛОГІЇ
ОЧИСТКИ
СТІЧНИХ
ВОД
ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ РЕАГЕНТНИМ СПОСОБОМ
Метою досліджень було визначення витрати лужних реагентів,
необхідних для видалення іонів важких металів з промивних стічних
вод, та розробка технологічної схеми очистки цих вод.
Таким чином, проведені досліди дозволили зробити такі
висновки:
- у ході досліджень було помічено, що за малих концентрацій
іонів важких металів у розчині витрати лужного реагенту були значно
більші, ніж за більших концентрацій. Це пояснюється тим, що
лужний реагент при введенні в розчин витрачається не лише на
виділення іонів важких металів;
- у розчинах, концентрація важких металів яких складає 20, 50,
100 мг/л, після введення оптимальної дози лужного реагенту
спостерігається утворення пластівців, які мають розміри близько
0,5-0,8 мм, щільну структуру та гідравлічну крупність 0,18…0,3 мм/с,
тому для них доцільно застосовувати двоступеневу технологічну
схему очистки (див. схему), основними складовими котрої є
відстійник і фільтр. До речі, найбільш доцільним при даній швидкості
осідання пластівців є застосування саме відстійників із
тонкошаровими блоками;

- у розчинах з концентрацією іонів важких металів <20 мг/л
утворювалися дуже дрібні пластівці з рихлою структурою, які в пробі
розчину перебували в завислому стані. Отже, для очистки
промивних вод з малими концентраціями доцільно використовувати
одноступеневу схему очистки з одно- або двоступеневими
фільтрами.
УДК 628.1
О.В. Паренюк,
студентка,
М.М. Кризький,
д-р техн. наук
ВРАХУВАННЯ ВТРАТ ВОДИ У ВОДОПРОВІДНІЙ МЕРЕЖІ МІСТА
Вирішення проблем збереження водних ресурсів України
вимагають сьогодні здійснення комплексу наукових, організаційних,
економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на
охорону та раціональне використання водних ресурсів, збереження
водності річок в Україні.
Однією з головних задач ефективного використання водних
ресурсів є забезпечення раціонального використання поверхневих і
підземних вод, широке впровадження водозберігаючих технологій у
всі галузі народного господарства.
На шляху до виконання поставленого завдання гостро постає
проблема втрат води через витоки у водонесучих мережах,
спорудах, арматурі, обладнанні, тощо. Ці втрати є досить суттєвими
і
призводять
до
зниження
економічної
ефективності
водогосподарських організацій. Аналіз даних про втрати при
транспортуванні води до споживача показує, що вони значно вищі
від зазначених нормативних та від відповідних показників у країнах
Західної Європи.
Визначення та аналіз основних причин, що
призводять до таких втрат, пояснює чому вони сягають таких
розмірів.
Особливу увагу приділено витокам зі споруд водопостачання,
адже в цьому випадку вони є особливо небезпечними, навіть і в

37

невеликій кількості, можуть призвести до різного роду наслідків,
ліквідація яких може бути досить коштовною.
Оскільки ці втрати поки що є невід‘ємною складовою систем
водопостачання, тому необхідно враховувати їх ще на стадії
розробки проектів водопостачання об‘єктів і за неможливості
повного усунення потрібно прагнути звести їх до мінімальних.
УДК 628.147.23
О.Д. Юрков,
студент,
Т.В. Аргатенко,
доцент
ВИКОРИСТАННЯ МАГНІЄМІСТКИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ВОДИ
У доповіді подано результати експериментів корегування рН
води за допомогою магніємістких матеріалів (нодообпалений
доломіт, брусит). Вивчався процес підлуговування на модельній воді
та вплив різних факторів, таких як вихідна жорсткість, крупність
фракцій, час контакту на рН води. Також була подана порівняльна
характеристика бруситу і доломіту, та можливість їхнього
використання для нейтралізації іонів важких металів.
Проведені досліди виявили, що інтенсивне підлуговування
спостерігається в перші 2-3 хвилини, після чого стабілізується на
рівні 9,78-10,67 залежно від крупності фракції матеріалу та
початкового рН води. Доломіт працює інтенсивніше від бруситу за
рахунок більшої розчинності, також було визначено оптимальну
температуру його обпалу, яка становить 800˚С, при цьому розмір
фракції не повинен перевищувати 7 мм. Чим більша площа реакції
мінералу та вища температура його обпалу, тим краще йде процес
підлуговування. Але, оскільки недообпалений доломіт за
температури 900˚С починає інтенсивно розкладатися, утворюючи з
водою суспензію, то час реакції його з водою становив 0,5-3
хвилини, значення рН вихідної води становило 7,2.
Перехід іонів магнію та кальцію в воду призводить до
збільшення жорсткості води, значення котрої для господарсько-

питного водопостачання становить 7 мг-екв/л, але для технологічних
потреб промислових підприємств цей параметр може бути в досить
широких межах від 0,01 до 50 мг-екв/л. При контакті промивних вод
5, 7 та 10 хв. та відстоювання протягом 5 хвилин для отримання
гідрооксидів, після відфільтрування визначалася концентрація іонів
важких металів. Так для видалення нікелю ефективність становила
93%
Отже, використання магніємістких матеріалів доцільне для
водопідготовки на промислових підприємствах.
УДК 628.16.067.1: 628.16.067.3
Я.В. Балло, Я.О. Семченко,
студенти,
О.М. Кушка,
доцент
СПРОЩЕНИЙ РОЗРАХУНОК ДІАМЕТРІВ ТРУБОПРОВОДІВ НА
ОЧИСНИХ СПОРУДАХ
Під час розрахунках комунікацій водопровідних очисних споруд
у проектантів виникають певні труднощі, пов`язані з тим, що умови,
які потрібно врахувати під час розрахунків, викладено в різних
місцях БНіПу 2.04.02-84* (п. 6.8, 6.95, 6.117, примітка 7 до табл. 21).
Запропоновано спрощений розрахунок визначення діаметрів
трубопроводів, по яких вода подається та відводиться від комірки
швидкого фільтру. На відміну від загальної методики, при якій
потрібно зробити сім математичних розрахунків, запропонований
метод базується лише на одній формулі.
Кількість математичних розрахунків становить три.
Проектанту потрібно знайти площу комірки швидкого фільтру
(перший розрахунок) та вибрати з БНіПу (табл. 21 та 23) швидкість
фільтрування (залежить від потрібної якості фільтрату) та середню
інтенсивність подачі промивної води (залежить, як і швидкість
фільтрування, від фракційного складу завантаження фільтру).
Далі за формулою розрахувати діаметри трубопроводів
фільтрованої та промивної води (другий та третій розрахунки).
Емпірична формула для розрахунку діаметрів труб, мм:
,
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де V - швидкість фільтрування через фільтр, м/год – 6; 7; 8,5;
S – площа фільтру, м2; I – інтенсивність подачі промивної води,
л/(см2) – 12; 14.
УДК 628.16:532.7
Н.І. Скоренька,
студентка,
Н.Г. Степова, Ю.І. Калугін,
старші наукові співробітники
МОДЕЛЮВАННЯ
ПРОЦЕСУ
ЗНЕВОДНЕННЯ
ОСАДУ
НА
ФІЛЬТРПРЕСАХ
Метою проведеної роботи було математичне моделювання
процесу зневоднення осаду очисних споруд на фільтрпресах. За
основу була взята одновимірна модель, описана у низці робіт
австралійських вчених Ландмана К.А. і Вайта Л.Р. В якості вихідних
даних для розрахунків були використані характеристики осаду
реальних водопровідних очисних споруд, описаних у роботі Stickland
et all. Numerical modeling of fixed-cavity plate-and-frame filtration:
formulation, validation and optimization, Chem. Eng. Sci 61, 2006, 38183829.
Отримана крайова задача вирішена з урахуванням
сформульованих початкових та граничних умов чисельними
методами (зокрема методом Рунге-Кутта четвертого порядку).
На базі чисельного рішення у програмному середовищі Borland
Delphi розроблено комп‘ютерну програму зі зручним для користувача
інтерфейсом, яка дозволяє за заданими вихідними даними
(початковий шар осаду, точка гелеутворення, початкова
концентрація твердої фази, зовнішній тиск, осмотичний тиск та
коефіцієнт дифузії/дисперсії) розраховувати у будь-який момент
часу концентрацію твердої фази у різних точках фільтрувальної
камери, питомі витрати фільтрату, його сукупний об‘єм тощо.
Показано як за допомогою балансу між зовнішнім тиском,
прикладеним до пістона, та внутрішнім (осмотичним) тиском можна
підрахувати кінцеву вологість кеку після зневоднення.

Змодельовано вплив таких параметрів як зовнішній тиск,
початкова висота шару осаду, який подається до споруди, та
початкова об‘ємна концентрація твердої фази на перебіг процесу
зневоднення.
УДК 628.515
О.П. Олександренко,
студент,
І.С. Кузьмич,
аспірант
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІТОПЛАНКТОНУ ДНІПРОВСЬКОЇ
ВОДИ ПІСЛЯ ВОДОСХОВИЩА
Аналізуючи динаміку забору прісної води по Київській області,
територія якої розташована в межах басейнів р. Дніпра на 97%,
основна перевага надається поверхневому водовідбору, який
здійснюється за рахунок поверхневих водозаборів, які в системах
водопостачання виступають початковою. В даній роботі йдеться про
поверхневі споруди водопостачання, а саме берегові водозабори.
Наразі ускладнення під час експлуатації річкових водозаборів і
очисних споруд виникають через вплив на них фітопланктону.
Проведено дослідження у р. Дніпро після Київського
водосховища, за 2 км вниз по течії від ГЕС за результатами проб
досліджено, що фітопланктон швидко розвивається у літній період, а
також перевагу в розвитку синьо-зелених водоростей над іншими
видами водоростей. Щодо діатомових та зелених водоростей, то
вони розвиваються протягом всього зазначеного періоду рівномірно.
Наприкінці червня спостерігається початок розвитку клітин синьозелених водоростей, кількість яких (952 кл/мл) в 3 - 7 разів менша
ніж зелених (2618 кл/мл) та діатомових (8670 кл/мл). Клітини
Microcystis починають інтенсивно розвиватися і вже через десять
днів після виявлення в річці їх кількість клітин становить близько
10000 кл/мл, що значно перевищує розвиток зелених і діатомових
разом узятих.
Досліджено, що клітини Anabenna починають розвиватись за
температури води 22,5°С і тільки через декілька днів розвиток
починають клітини Microcystis, але відразу значно інтенсивніше ніж
Anabenna. При підвищені температури води до 27,0°С починається
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розвиток клітин Phoridium та незначний розвиток інших видів синьозелених водоростей. Впродовж місяця за температурою води від
22°С до 27°С розвиток клітин Anabenna коливається (від 340 кл/мл
за температури 22°С до 13900 кл/мл за 26°С). За цих умов не
спостерігається таке коливання в розвитку клітин Microcystis, (в
кількості 36498 кл/мл), навпаки за температури нижче 20°С (в
кількості 79650 кл/мл).
Проведений аналіз показав, що «цвітіння» води є наслідком
надходження великої кількості біологічних речовин в водосховища,
що призводить до значних ускладнень в експлуатації водозабірних і
водоочисних споруд нижче по руслу річки.
УДК 628.515
А.В. Сенченко,
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ
ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЇ НА МОДЕЛЬНОМУ РОЗЧИНІ
Дослідження процесу електрокоагуляційного знебарвлення
відбувалось на штучно приготовленому модельному розчині. У
дистильовану воду додавався розчин NaCl до концентрації 200 мг/л і
забарвлюючий розчин чаю до рівня забарвлення 200…220°.
Модельний розчин оброблявся в електрокоагуляторі в непроточних
умовах при різних напругах, способах перемішування, тривалості
обробки.
Випробування здійснювалося у два етапи.
1
етап
–
вивчалися
енергетичні
характеристики
електрокоагулятора при постійному струмі та різних способах
перемішування досліджуваного розчину; вплив факту зміни
полярності
електродів
на
стабільність
вольт-амперних
характеристик.
2 етап – дослідження деяких технологічних параметрів процесу
знебарвлення води електрокоагуляцією.
Більша інтенсивність процесу знебарвлення спостерігається
при комбінованому способі.

При однакових затратах електроенергії на обробку розчину
ефективність знебарвлення значно вища при менших напругах і
відповідно більшій тривалості обробки води. Так ефективність
знебарвлення склала: 90% при 6 В і 12 В, 45-15% при 24 і
30 В.Визначальною причиною цього є застосовані дози алюмінію:
10-15мг/л при 6-12 В, 3-5мг/л при18-30 В. Використання високих
напруг при обробці розчинів є економічно недоцільним, оскільки
енерговитрати на очищення води зростають у 4-5 разів, без
суттєвого позитивного впливу на ефективність знебарвлення.
За формулою знаходять розрахункові діаметри. Для отримання
умовних діаметрів труб розрахункові округляють до найближчих
більших (за сортаментом труб відповідного виробника).
УДК 697.922
Рудзинський В. О.,
магістр
Довгалюк В.Б.,
канд.техн.наук, доцент
ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА В
ПРИМІЩЕННЯХ ЗІ СКЛАДНОЮ ГЕОМЕТРІЄЮ
Раціональна організація повітрообміну - одне з центральних
питань вентиляції. Від правильності його вирішення залежить
виконання умов забезпечення заданих параметрів повітряного
середовища в приміщенні і економічність роботи системи в цілому.
Для приміщень з незначними теплонадлишками параметри
внутрішнього повітря формуються за допомогою припливних
струминних течій.
Існуючі
схеми
повітророзподілення,
як
правило,
використовують один з типів струмин: компактні, плоскі, віялові або
закручені. Однак їх використання в приміщеннях зі складною
геометрією знижує ефективність системи вентиляції, а в ряді
випадків може призвести до її повної непрацездатності.
Як наслідок, для даного типу приміщень було запропоновано
застосування схеми повітророзподілення із використанням
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направляючих щитів. Їх форма та розміщення в об‘ємі приміщення
дозволяє керувати напрямком руху припливних струмин та
регулювати кількість повітря, що подається в окремі зони.
Для оцінки ефективності схем повітророзподілення та
порівняння з іншими схемами Г.М. Позіним було запропоновано
метод комплексної оцінки ефективності систем повітророзподілення
за допомогою коефіцієнта повітрообміну Kl, що являє собою
безрозмірний симплекс, який пов‘язує температури повітря –
витяжного tl, припливного tin та робочої зони twz:

Kl 

t l  t in
t l

t wz  t in t wz .

Чим більший коефіцієнт Kl - тим раціональніше організовано
повітрообмін у приміщенні.
Порівняльний аналіз різних схем повітророзподілення
засвідчує, що у випадку, коли теплонадходження в робочій зоні
приміщення перевищують теплонадходження у верхній зоні,
коефіцієнт повітрообміну при зосередженій подачі повітря
горизонтальними струминами Kl<1, а для схеми з направляючими
щитами Kl>1. Враховуючи те, що в більшості приміщень І-го класу
теплонадходження до робочої зони значно перевищують
теплонадходження до верхньої зони, стає очевидною перевага
схеми з направляючими щитами над традиційною схемою з
зосередженою подачею повітря. За різних умов для приміщень зі
складною геометрією ефективність схеми повітророзподілення із
використанням напрвляючих щитів у 1,2 – 4 рази перевищує
ефективність
схеми
з
зосередженою
подачею
повітря
горизонтальними струминами.
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ЗАСТОСУВАННЯ ДЕФЛЕКТОРІВ У СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ
Використанню енергії вітру для інтенсифікації витяжної
вентиляції приділяється важлива увага і вже давно й широко
застосовується енергія в вентиляційних дефлекторах для ежекції
вентиляційного повітря з вентканалів. Це обумовлено тим, що вони
досить прості в конструкції, дешеві і надійні в експлуатації. Витяжні
системи, обладнані дефлекторами, майже не потребують постійного
спостереження
і
догляду.
Дефлектори
виготовляються
симетричними відносно вертикальної осі і нерухомими. Рухомі
дефлектори (такі, що обертаються навколо вертикальної осі) визнані
непрактичними, особливо в умовах холодних зим через замерзання і
заклинювання шарнірних пристроїв.
До найбільш відомих і раціональних систем при достатній
простоті конструкції можна віднести дефлектор, який дістав назву
дефлектор ЦАГИ та дефлектор Григоровича.
Із сучасних дефлекторів найбільш ефективними вважаються
статичні (Дс) та статично-динамічні (Astato). Такі дефлектори мають
найкращі аеродинамічні показники і можуть працювати спільно з
системою механічної вентиляції [1].
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ
Систематична робота в умовах дії пилу може бути причиною
підвищеної захворюваності з тимчасовою непрацездатністю, що
пов‘язано зі зниженням у працюючих захисних імунобіологічних
функцій організму.
Високі температури повітря у виробничих умовах викликають у
працюючих рясне потовиділення, швидку стомлюваність і негативно
впливають на увагу, точність і координацію рухів, уповільнення
реакції, що може призвести до виробничого травматизму.
Створений теплозахисний костюм має зовнішню двошарову
оболонку з повітряним прошарком і тришарову внутрішню
теплоізольовану оболонку. Костюм захищає від температури і
отруйних хімічних речовин з часом захисної дії 120 хвилин за
температури повітря 40° [1].
За результатами досліджень було виявлено, що найкращі
показники мають п‘ятискладчасті фільтри з поліпропіленових
матеріалів і чотирьох складчасті фільтри з матеріалу ФПП.
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ТЕПЛООБМІННИК
З
ЕЛАСТИЧНОЮ
ПОВЕРХНЕЮ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ
ДЛЯ
СИСТЕМ
ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНОЇ
ВЕНТИЛЯЦІЇ
У
сучасних системах вентиляції будинків
найбільш
розповсюдженими
є
пластинчасті
повітряно-повітряні
теплообмінники для утилізації теплоти витяжного повітря. Вони
досить ефективно працюють за невеликих різницях температур
витяжного і припливного повітря та відрізняються простотою
конструкції, надійністю в експлуатації. Форма пластин визначає
теплотехнічні показники теплообмінника та його аеродинамічний
опір. Застосування пластин із складним профілем поверхні сприяє
інтенсифікації процесів теплообміну.
Високу
ефективність
передачі
теплоти
показали
експериментальні
зразки
теплообмінника
з
еластичною
теплопередавальною поверхнею. В такому теплообміннику
поверхня теплопередачі виконана з тонкої синтетичної або іншої
вологостійкої тканини, натягнутої на стрижні з утворенням каналів
для руху витяжного та припливного повітря. Канали мають форму
поперечного перерізу в напрямку руху повітря близьку до
рівнобедреного трикутника з основою α. При збільшенні кількості
стрижнів форма каналів змінюється і наближається до прямокутника
з меншою стороною, рівною α, і довжиною b, як показано на рисунку.
В суміжних каналах вздовж розділяючої стінки рухається припливне
та витяжне повітря в прямоструминному або в протиструминному
напрямку.
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Рисунок. Схема каналів в теплообміннику з еластичною
поверхнею теплопередачі.
Тепловий розрахунок теплообмінника базується на спільному
вирішенні рівняння теплового балансу та рівняння теплопередачі.
Рівняння теплового балансу необхідне для визначення кількості
теплоти, переданої від одного теплоносія (витяжного повітря) до
іншого (припливного повітря). З цього ж рівняння визначається
кількість припливного повітря, яке можна нагріти до заданої
температури або температуру нагрітого припливного повітря при
відомій чи заданій його витраті.
УДК 536.24
Єременко А.,
студентка
РОЗРАХУНОК ТЕПЛООБМІННИКА З ЕЛАСТИЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ
F
Розрахункова
площа
поверхні
теплопередачі
теплообмінника з еластичною теплопередавальною поверхнею
визначається з рівняння теплопередачі
F 

Q
k t

Q  kF  t

:

,

(1)
де  t -середній температурний напір, 0 C ; k-коефіцієнт теплопередачі,
Вт/(м2 оС).
Якщо термічний опір стінки
значеннях

коефіцієнт

sd


0,


то при приблизно рівних

теплообміну

1   2

коефіцієнтів


теплопередачі стінки k  2 , де  -менше значення із 1 і  2 . Із

збільшенням термічного опору стінки значення k зменшується тим
сильніше, чим більшим є його значення без врахування опору стінки.

Для прямолінійного турбулентного руху повітря в каналах критерій
0,8
Нуссельта визначається [1] за залежністю Nu  0,018Re . В умовах

руху повітря (Pr = 0,71) в каналі некруглого поперечного перерізу
вздовж
еластичної
теплопередавальної
стінки
коефіцієнти
тепловіддачі  визначаються за експериментальною формулою:
Nu  0, 023 Re0,77  l  R ,
(2)
де:

 R  1, 22 

0,12
1 h b

-

поправковий

коефіцієнт,

який

періодичну зміну напряму руху повітря в каналі висотою

враховує

h.

Формула для розрахунку числа Nu співпадає з дослідними
3
даними в інтервалі чисел Re  10...90 10 при криволінійному русі

повітря вздовж еластичної поверхні теплопередачі, як показано на
рисунку. Фізичні параметри повітря віднесені до температури повітря
на вході в канал.

Рисунок. Залежність коефіцієнта тепловіддачі  від числа Re .
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СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ БУДИНКІВ З СОНЯЧНИМ
КОЛЕКТОРОМ
Системи комунального теплопостачання (опалення, вентиляція,
гаряче водопостачання) та технологічні потреби підприємств є
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одними з найбільших споживачів теплової енергії. Більшість цих
споживачів
забезпечується
системами
централізованого
теплопостачання. Проте системи централізованого теплопостачання
технічно відстають від сучасних наукових та інженерних досягнень,
наприклад, порівняно з автономним теплозабезпеченням. Одним із
шляхів вирішення проблеми енергозбереження в цілому є перехід
до схем з використанням відновлювальних джерел енергії [1].
Система теплопостачання з використанням сонячної енергії суттєво
підвищує ефективність енергозабезпечення та покращує економічні
показники. Якщо інтенсивності сонячної радіації недостатньо для
приготування гарячої води, додатково включається електронагрівач
або газовий водонагрівальний котел. Така система успішно пройшла
стендові випробування в Одесі [2]. Аналогічна система гарячого
водопостачання змонтована на інженерному корпусі СП Укрінтерм і
повністю забезпечує його протягом весняно-літнього періоду.
УДК 697.34
Гаєвський А.А.,
студент
ЗАСТОСУВАННЯ
ТЕПЛОВИХ
НАСОСІВ
В
СИСТЕМАХ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ БУДИНКІВ
Все більшої актуальності набуває перехід до енергозберігаючих
технологій [1], раціонального використання паливно-енергетичних
ресурсів (заміна та модернізація водонагрівальних котлів,
зменшення витрат теплоти і палива, альтернативний вибір джерел
енергії, оптимізація режимів експлуатації існуючих систем і
обладнання). За останні 10 років в Україні намітився суттєвий
прогрес у галузі енерго-ефективного використання тепла та
енергозбереження. Введені в дію державні будівельні норми, якими
на 25-40% підвищено мінімальний опір теплопередачі зовнішніх
огороджень будинків, вимоги до показників теплового комфорту в
житлових приміщеннях, на нашому ринку з‘явились і вже багато
років стабільно працюють підприємства, які випускають та

реалізовують сучасні водонагрівальні котли малої і середньої
потужності, індивідуальні теплові пункти (Viessmann, СП Укрінтерм),
впроваджуються нові системи поквартирного опалення житлових
будинків з індивідуальним регулюванням та обліком спожитої
енергії.
Широкого застосування в системах теплопостачання будинків
набувають теплові насоси. Автономна система теплопостачання з
тепловим насосом та сонячним колектором включає газовий
водонагрівальний котел, тепловий насос з колектором для відбору
тепла водного басейну чи ґрунтового масиву та систему
геліотеплопостачання з ємнісним водонагрівачем і сонячним
колектором.
Експлуатація систем теплопостачання з тепловим насосом та
сонячним колектором підтверджує економічну і технологічну
доцільність комплексного використаня геліоколекторів та теплових
насосів в теплопостачанні будинків.
Підсекція при кафедрі гідравліки та водовідведення
УДК 628.351
О.В. Замогильна,
студентка
ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД
ВИРОБНИЦТВА ПЛИТ МДФ
Об‘єктом дослідження є завод МДФ, що знаходиться в
м. Коростень, і виготовляє деревоволокнисті плити середньої
щільності МДФ (від англійської назви Medium Density Fiberboard –
деревоволокниста плита середньої щільності).
Природні смоли із сировини в результаті взаємодії з
речовинами, які входять до складу в‘яжучих речовин, що
використовуються в технології виготовлення плит (формальдегіди,
парафін), утворюють стійку колоїдну систему. Оскільки раніше
розроблені схеми очистки подібних промислових стічних вод не
розраховані на такий склад стоків і не забезпечують необхідний
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ступінь очистки, виникла необхідність у пошуку більш ефективної,
економічно доцільної технологічної схеми для очистки стічних вод
саме заводу МДФ.
Вивчаючи вже існуючі методи очистки СВ подібних виробництв
розглядалися
фізико-хімічний
метод,
електрокоагуляція
та
електрофлотація.
Для використання в якості коагулянта після досліджень
рекомендовано вітчизняний продукт Полвак-68.
Відзначено високий ступінь нерівномірності притоку стічних вод
на очисні споруди, для зняття негативного впливу якої
запропоновано двоступеневий усереднювач.
В підсумку було запропоновано технологічну схему, що була
розрахована, запроектована і введена в експлуатацію на заводі
МДФ.
УДК 628.351
О. Коваль,
студентка
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДООЧИСТКИ
СТІЧНИХ ВОД КОРОСТЕНСЬКОГО ЗАВОДУ МДФ
У роботі досліджуються попередньо очищені стічні води
Коростенського заводу МДФ.
Оскільки попередня очистка не дозволяла знизити показники
до норм, що встановлені місцевим водоканалом, виникла потреба в
додатковій доочистці.
Проаналізувавши склад стічних вод Коростенського заводу
МДФ і методи вилучення специфічних речовин, було прийняте
рішення в якості доочистки обрати фільтри. Перший ступінь
фільтрування з керамзитовим завантаженням мав за мету зниження
завислих речовин та затримання пластівців, що не осіли у
вторинному відстійнику. А другий ступінь передбачає остаточне
зниження концентрацій для скиду в міську каналізацію. На другому
ступені випробовували цеолітове і пінополістирольне завантаження.
Дослідження зводилися до визначення концентрації ХПК, рН на
виході з фільтрів та загального ефекту.

Отримані дані показали, що ефект доволі високий (70-80%),
але недостатній. Проаналізувавши відомі прийоми інтенсифікації
процесу доочистки стічних вод фільтруванням, було вирішено
вдосконалити попередню схему очистки.
Незадовільна
робота
очисних
споруд
спричинена
нерівномірністю витрат стічних вод, що надходять на локальні очисні
споруди підприємства. А це говорить про те, що є години, коли
витрата настільки велика, що відбувається виніс забруднення
через
збільшення
швидкості
основного
потоку.
Також
нерівномірність спричинює постійне коригування дози коагулянту,
що погіршує процес утворення пластівців.
Для усунення вищезазначених явищ, які негативно вливають
на процес очистки, було прийнято рішення про необхідність
встановлення усереднювача.
УДК 621.22/075.8
Р. Волошенюк, М. Самородний,
студенти,
Ю.Д. Копаниця,
канд. техн. наук, доцент
РОЗРАХУНОК СИЛИ ГІДРОСТАТИЧНОГО ТИСКУ НА ПЛОСКУ
ПОВЕРХНЮ. КОМП’ЮТЕРНИЙ РОЗРАХУНОК МЕТОДОМ ТРЬОХ
КОМАНД
Сучасний рівень розвитку систем комп‘ютерної алгебри та
поширення персональних ноутбуків, нетбуків і смартфонів дозволяє
впроваджувати в навчальний процес нові методи інженерного
розрахунку індивідуальних завдань. Системи комп‘ютерної
математики забезпечують простоту і швидкість розрахунків.
На прикладі однієї стандартної задачі реалізовано шість
варіантів інженерного розрахунку сили тиску на плоску поверхню.
Представлено стандартний варіант розрахунку гідростатичного
тиску на плоску трепецієдальну поверхню. Паралельно проведено
розрахунки чисельними методами і методами вищої математики. В
основу представлених методів покладено універсальний метод
трьох команд, який дозволяє провести розрахунок на прикладі
системи комп‘ютерної математики Maple.
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Порівняльний аналіз всіх методів розрахунку показав, що
комп‘ютерна реалізація універсального методу трьох команд
дозволяє отримати результат інженерного розрахунку із наперед
заданою точністю. Форма змоченої поверхні і наявність
вакууметричного (манометричного) тиску суттєво не ускладнюють
запропонований алгоритм розрахунку. Чисельний метод реалізації
алгоритму
трьох
команд
дозволяє
отримати
розрахунок
гідростатичного тиску на плоску поверхню довільної форми, навіть,
на простому інженерному калькуляторі.
Елементи
обчислювального
експерименту
дозволяють
отримати практичні навики використання комп‘ютерних програм,
систематизувати та закріпити на практиці теоретичні положення
лекційного матеріалу.
УДК 628.35
Ю.Я. Подольчук,
студент,
О.М. Ягодовська,
доцент
КОМПЛЕКСНА ТЕХНОЛОГІЯ
ПІДГОТОВКИ ОСАДІВ СТІЧНИХ
ВОД, ЇХ ЗБРОДЖУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО З БІОГАЗУ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ
АЕРАЦІЇ
У даній роботі передбачається когенераційна комплексна
технологія підготовки осадів стічних вод, їх зброджування та
виробництво з біогазу електричної та теплової енергії по
парогазовому циклу з утилізацією осаду, на розрахункову кількість
стічних вод 1,4 млн м3/добу.
Технологічна схема включає модернізацію пісковловлювачів
для покращення видалення піску на трьох блоках очисних споруд;
механічну очистку сирого та надлишкового активного мулу на
решітках; мулозгущувачі для ущільнення мулу до 93% вологості.
Ущільнений мул подається на метантенки для зброджування.
Виділений біогаз-метан, який надходить на зберігання в
газгольдери.
З
газгольдерів
біогаз
використовується
на

когенераційних газопоршневих генераторних установках для
виробництва електроенергії.
Зброджений осад подається на центрпреси для зневоднення,
після чого він надходить на станцію сушки та спалювання. Для
сушки осаду застосовується теплова енергія вихідних газів
газогенераторних установок. Спалювання передбачається за
рахунок енергетичної здатності сухого осаду. В процесі спалювання
осаду утворюється генераторний газ, який використовується для
виробництва пари в котлах-утилізаторах. Пара подається на парові
турбіни для виробництва електроенергії.
Крім цього, утилізоване тепло використовується для опалення
та підігріву гарячої води на господарчі потреби БСА.
У результаті втілення цих техологій в життя на БСА буде
вироблятись 16 МВт/год електро- та 28 Гкал/год теплової енергії.
Підсекція при кафедрі теплотехніки
УДК 696.620
А. Обідник,
студент
РЕГІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВЕЛИКИХ МІСТ
Питання виникло в зв‘язку з проблемним становищем
централізованого теплопостачання в Україні.
Ці проблеми виникли внаслідок:
- низької якості надання послуг через часті аварії і ремонти
пов‘язані зі зношеністю обладнання.
- відсутності конкуренції на ринку теплопостачання через
державну форму власності і як наслідок відсутність
зацікавленості в інвестиціях, модернізації обладнання і
підвищення якості надання послуг.
На
сьогодні
широко
поширена
думка
що
системи
централізованого теплопостачання є неефективними і тому їх
застосування є недоцільним. Нажаль на сьогодні це так, але виною
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тому є вище перераховані фактори, при вирішенні яких картина
може кардинально змінитися.
Тому є необхідність розробки комплексного методу підвищення
енергоефективності систем централізованого теплопостачання.
Енергоефективна система включає в себе наступні фактори:
- ефективне розміщення джерела теплоти;
- ефективна і сучасна система автоматики;
- оптимальні способи прокладання ТМ залежно від умов
навколишнього середовища;
- енергоефективне теплогенеруюче обладнання з високим ккд;
- заміна старих чотирьохтрубних систем з ЦТП на ІТТП;
- визначення оптимальних об‘ємів виробництва тепла, тому що
при збільшенні об‘ємів собівартість одиниці тепла знижується;
- оптимізація території, яку покриває від одного джерела
теплоти;
- ефективність схеми прокладання трубопроводів теплових
мереж.
УДК 696.463/697.329/697.7
Є. Кулінко,
студент
ГЕОТЕПЛОНАСОСНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОХОЛОДО-ПОСТАЧАННЯ
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ТЕПЛОТИ
На
даний
момент
існує
ряд
теплохолодонасосних
геотермальних установок представлених основними чотирма
видами, такими як: горизонтальна, вертикальна і водовмісна
відносяться до замкнених систем та з відкритим циклом відповідно –
відкрита. Кожна з цих систем має свої переваги і недоліки. Але
жодна з них не задовольняє комплексні потреби споживачів в
теплий
і
холодний
період
року.
Для
забезпечення
теплохолодопостачанням
об‘єктів
доцільно
використовувати
системи із акумуляцією теплоти.
Підземне акумулювання теплової енергії дозволяє реалізувати
охолодження в літній період за допомогою зимового холоду, а

зимовий підігрів - за допомогою літнього тепла. Такі установки
дозволяють заощадити близько 50-75% експлуатаційних витрат на
тепло- і холодопостачання в порівнянні з традиційними установками
(опалювальними котлами та холодильними машинами).
Акумулювання теплової енергії в підземних водоносних
пластах - це нова нетрадиційна енергозберігаюча технологія для
тепло- та холодопостачання. Взимку холод є в надлишку, тоді як
влітку в наявності "безкоштовне" тепло. Сезонне акумулювання
енергії – рішення, що дозволяє справитися з проблемою
несинхронного попиту та пропозиції тепла і холоду. Для будівель і
споруд потрібна велика кількість тепла та холоду і, отже, великі
обсяги для акумулювання. Тому створення спеціальних резервуарів
для зберігання теплоносія з акумульованим теплом вимагає великих
витрат і складно з технічного боку. У той же час, підземні водоносні
пласти
можуть
бути
середовищем,
що
підходить
для
довгострокового акумулювання тепла і холоду. Враховуючи
особливості клімату і актуальність питань енергозбереження,
технологія підземного акумулювання теплової енергії у водоносних
шарах може становити інтерес і знайти можливе застосування у
великій кількості регіонів.
УДК 697.329.001.24
Н. Скрипко,К. Жепко,
студентки,
Н.О. Чорна,
м.наук. співроб. ІТТФ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАДАЮЧОЇ СОНЯЧНОЇ
РАДІАЦІЇ
При визначенні інтенсивності падаючої сонячної радіації
піранометр встановлюють на даху будівлі так, щоб датчики
теплового
потоку
були
орієнтовані
строго
паралельно
огороджувальним конструкціям споруди. При цьому досліджується
вплив інсоляції на тепловий режим будівлі протягом заданого
періоду.
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Радіометр показує сигнал, що відповідає поверхневій густині
потоку прямого перпендикулярного сонячного випромінювання, n
значень.
Результати вимірювання.
Прилади
розміщують
на
стаціонарній
платформі,
використовуючи в якості приймача теплового випромінювання 5
датчиків теплового потоку, 4 з яких орієнтовані за сторонами світу, а
п‘ятий розміщений по нормалі до сонця. Датчики теплового потоку
захищені від впливу навколишнього середовища скляною колбою.
При роботі здійснюється вимірювання сигналів від кожного датчика
теплового потоку за заданою програмою, їх первинна обробка,
представлена на екрані комп‘ютера у числовому вигляді та у виді
графіків. Водночас дані автоматично запам‘ятовувались у файлі,
який має формат Microsoft Excel, що дає можливість проводити їх
подальшу обробку цим програмним пакетом.
Підсекція при кафедрі охорони праці та навколишнього
середовища
УДК 504.067.2.001.18
Н. В. Макарова,
студентка
А. В. Ребренюк,
аспірант
ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ, ЯКІ ПОКРАЩУЮТЬ
ЯКІСТЬ ПРИРОДНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ
На сьогоднішній день основними властивостями впливу
мінералів на воду є такі: сорбційні, іонообмінні, фільтраційні і
структурування води. До мінералів, які сьогодні ефективно
використовуються для корегування властивостей води, відносяться:
шунгіт, цеоліт, кремінь, граніт, кварц. Авторами коротко розглянуто
структуру мінералів, наведений перелік основних властивостей
впливу природних мінералів на воду по кожному мінералу окремо.
Вказано на особливості кожного мінералу, які притаманні тільки
йому, тобто його переваги перед іншими мінералами. Основними
перевагами шунгіта і кварцу є здатність структурувати воду. Завдяки

фулеренам, які є основною структурною одиницею шунгіта, може
змінюватися мікромінеральний склад води, а кремінь здатний
збагачувати воду хімічним елементом кремнієм, який є життєво
необхідним для людини. Головним впливом граніту на воду є
збагачення води радіоактивним газом – радоном. Головний діючий
фактор радону - альфа-випромінювання. В лікувальніх дозах (185,0 925,0 Бк/дм3) радон стимулює захисні сили організму. Найбільш
ефективними адсорбентами є шунгіт, цеоліт і кварц. Підвищена
пористість
(26-40%)
додає
цеоліту
високі
гідродинамічні
характеристики. Однією з переваг кварцу є спроможність
використовувати його в поєднанні з іншими мінералами, для
додавання воді додаткових цілющих властивостей.
Також коротко розглянутий вплив мінеральної води з
використанням цих мінералів, на організм людини, як для
лікувальних цілей, так і для загально-зміцнюючих.
Аналіз джерел літератури дає основи для висновку, що зараз
основним завданням, в якості першочергового, є необхідність
системного розгляду процесів мінерал-вода, з метою виходу на
вирішення основної проблеми структури мінералів і їхніх
властивостей.
УДК 678.06:62-278:6:66.074
О.Ф. Юрчук,
студент
ПРОЦЕСИ АСОЦІАЦІЇ У ВОДІ
Однією з найгостріших проблем забезпечення життєдіяльності
та здоров‘я людини є проблема підготовки питної води. При
вирішенні цієї проблеми велику роль відіграють дослідження
структури і властивостей питної води, а також процесів, що в ній
протікають.
Одними з визначальних процесів, що характеризують
особливості поведінки води є процеси асоціації. Під асоціацією
розуміють об‘єднання молекул чи іонів у більш складні одиниці, що
не викликають зміни хімічної природи речовини. У рідинах існують
два основні різновиди молекулярних асоціацій. В одних випадках –
коли під дією молекулярних сил утворюються супрамолекули, як
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деякі комплекси молекул, що складаються з декількох молекул, які
рухаються як одне кінетичне ціле. В інших випадках під асоціацією
розуміють
кореляції
між
положеннями
молекул
та
міжмолекулярними силами, які незначно впливають на рух окремих
молекул.
У
водних
асоціантах-супрамолекулах
існує
міжмолекулярний і внутрішньомолекулярний водневий зв‘язок.
Внутрішньомолекулярний водневий зв‘язок утворюється між
молекулами одного і того самого типу при їх визначеному
просторовому положенні. Він у більшості і обумовлює фізичні
властивості води. Міжмолекулярний водневий зв‘язок виникає між
молекулами, до складу яких входять водень і сильно
електровід‘ємний елемент. Водневі зв‘язки відносно слабкі і нестійкі.
Вони можуть легко виникати та зникати у результаті теплових
флуктуацій. Це призводить до того, що вода може бути розглянута
як не «проста», а як «зв‘язана» рідина, як сітка молекул Н2О,
поєднаних водневими зв‘язками. Вплив розчинених речовин на
асоційованість води можна розглядати з системної точки зору,
розглядаючи природну воду (розчинник) як водо-іонну систему.
Дослідження таких систем показали, що їх фізико-хімічні
властивості мають цілий ряд особливостей, які пов‘язані із
структурованістю води.
УДК 621. 039. 75/77:504.064
О.Г. Жукова, Ю.В. Шосталь,
студенти
ВИКОРИСТАННЯ СХОВИЩ У СОЛЯНИХ ТОВЩАХ ДЛЯ
ЗАХОРОНЕННЯ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ. ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ
У наш час однією з актуальних проблем є проблема
захоронення токсичних відходів. Захоронення токсичних відходів
здійснюється у поверхневих сховищах, що не зовсім безпечно для
навколишнього середовища. Захоронення токсичних відходів у
сховищах геологічного типу є дуже перспективним напрямом,
зокрема, дуже цікавим є захоронення токсичних відходів у соляних
товщах, якого слід дотримуватись стосовно захоронення
високотоксичних відходів І-ІІ класів. Світовий досвід показав, що
соляні товщі сприятливі для створення таких сховищ завдяки їх

технологічності та територіальному поширенню, а з погляду
ізоляційних властивостей вони стоять поряд з магматичними та
глинистими формаціями.
Авторами проведено огляд та аналіз наукової літератури де
висвітлений досвід застосування соляних каверн для захоронення
токсичних відходів як в Україні, так і за кордоном, де наведені різні
приклади. В доповіді представлено принцип застосування соляної
каверни та схема її роботи, яка полягає в тому, що відходи
надходять у приймальний бункер, де вони після подачі розсолу
перетворюються у пульпоподібну масу, пульпа відцентровим
насосом НЖн – 200А подається у свердловину підземної каверни.
Насос обладнано подрібнювачем, шнековим живильником та
лопатевою мішалкою. Витиснений з підземної камери розсол
скидається
у
глибокі
поглинальні
горизонти,
а
також
використовується для внутрішньоконтурного заводнення нафтових
родовищ. Світовий досвід із захоронення токсичних відходів у
соляних кавернах не показав ніяких негативних наслідків, а навпаки,
переваги, які полягають в тому, що забезпечується висока
екологічна надійність за максимальної економічної ефективності та
довговічність.
УДК 678.06:62-278:6:66.074
О. Мосерчук,
студент
ПОЛІМЕРНА МЕМБРАНА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ (ЕЛЕМЕНТ) СИСТЕМИ «ПОЛІМЕРНА
МЕМБРАНА-ВОДА»
У системах підготовки питної води, особливо останнім часом,
широко використовуються баромембранні технології. В таких
технологіях основним елементом є напівпроникна мембрана (як
правило полімерна). Для практичного використання необхідно, щоб
мембрани мали високу проникність і, разом з тим, високу
затримуючу здатність. Таке протиріччя можна подолати шляхом
створення анізотропних мембран, в яких основні характеристики
розділення – коефіцієнт затримки і проникність визначаються
верхнім активним шаром. Мала товщина шару обумовлює порівняно
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невисокий загальний гідродинамічний опір за високої затримуючої
здатності, тоді як порівняно товста крупнопориста основа забезпечує
необхідні фізико-механічні властивості мембрани. Для анізотропних
мембран, змінюючи колоїдно-хімічні властивості активного шару як
за рахунок хімічної природи мембранного матеріалу, так і умов
формування мембрани, які забезпечують необхідні пористість,
гідрофільність, заряд поверхні, можна змінювати затримуючі
характеристики на прийнятному рівні проникності, тобто управляти
цими характеристиками.
Високі значення коефіцієнта затримки і проникності є
необхідними, але недостатніми умовами для практичної реалізації
напівпроникних властивостей мембран. Однією з найважливіших
вимог є забезпечення необхідної механічної міцності, тобто
здатності мембрани витримувати високий тиск без суттєвих змін
структури і хімічна стійкість мембран.
Отже, створення мембран із заданими властивостями викликає
значні труднощі.
Не менш важливою задачею є розробка теоретичних засад
баромембранних процесів, зокрема, з‘ясування механізму процесу
зворотного осмосу, кінетики переносу в мембрані, взаємодій
розчинника і розчинених речовин на поверхні мембрани і т. д. Для
вирішення цих завдань запропонований системний підхід з
використанням функціонально-структурного аналізу.

Секція 7. Нові ресурсозберігаючі технології з виробництва
будівельних матеріалів і виробів
Підсекція при кафедрі будівельних матеріалів
УДК 666.9; 691.5
Д.Ю. Гуринчук,
студент,
К.К. Пушкарьова,
д-р техн. наук, професор
ВПЛИВ ПОВІТРОВТЯГУВАЛЬНИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕСИ
СПУЧУВАННЯ ЛУЖНИХ АЛЮМОСИЛІКАТНИХ СИСТЕМ
Метою роботи було отримання неорганічних теплоізоляційних
матеріалів з полідисперсною пористістю, регулювання якою може
бути здійснене як за рахунок використання різних видів
заповнювачів, так і за рахунок введення повітровтягувальних
добавок до складу лужних алюмосилікатних композицій.
Проведеними дослідженнями встановлено, що введення
модифікуючої добавки ГКЖ-94 у кількості 0,1…0,3 %, залежно від
типу використаного заповнювача, змінює характер макро- та
мікропористості штучного каменю, що призводить до зміни його
експлуатаційних характеристик. Так, застосування перліту та
вермикуліту дозволяє отримати матеріали з високими міцнісними
показниками (2,2...2,9 МПа) за рахунок формування міцних
міжпорових перегородок з однаковим перетином шаруватої
структури, при цьому низька теплопровідність штучного каменю
(менше 0,07 МПа) забезпечується збільшенням мікропористості
(поризацією міжпорових перегородок). Для зниження показників,
середньої густини (до 200 кг/м3) та теплопровідності (коефіцієнт
теплопровідності - 0,051...0,057 Вт/(м·К)) доцільно застосовувати як
заповнювачі поравер та сіопор. Виконана оптимізація складів
сировинних сумішей та кількості заповнювача дозволила отримати
матеріали з міцністю в межах 0,8…1,0 МПа та середньою густиною –
140…200 кг/м3.
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Отримані матеріали можуть ефективно застосовуватися для
утеплення огороджувальних конструкцій, ізоляції морозильних і
теплових установок, трубопроводів і покрівель, для виготовлення
опоряджувальних матеріалів з теплозахисними та декоративними
властивостями.
УДК 666.9; 691.5
О.А. Антикало,
студент
О.А. Гончар,
канд. техн. наук, доцент
ЕФЕКТИВНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ЛУЖНИХ
АЛЮМОСИЛІКАТНИХ КОМПОЗИЦІЙ І СІОПОРУ
Метою даної роботи було вивчення особливостей технології
отримання ефективних теплоізоляційних матеріалів на основі
лужних алюмосилікатних композицій та легкого заповнювача,
представленого сіопором, зокрема визначення оптимальної кількості
і гранулометрії заповнювача та складу алюмосилікатних композицій.
З метою підбору складу неорганічних теплоізоляційних
матеріалів на основі лужних алюмосилікатних систем було
проведено оптимізацію кількості модифікуючої добавки та
заповнювачів у складі вихідних сировинних сумішей за допомогою
математичного планування експерименту.
Враховуючи
співвідношення
між
механічними
та
теплоізоляційними характеристиками отриманого штучного каменю
на основі модифікованих лужних алюмосилікатних композицій, для
отримання теплоізоляційних матеріалів ефективним є введення
0,2% добавки ГКЖ та 20…30% заповнювача, що дає змогу
забезпечити міцність в межах 0,8…1,0 МПа та середню густину –
140…200 кг/м3.
Було досліджено вплив фракційного складу заповнювачів на
фізичні та фізико-механічні властивості отриманих теплоізоляційних
матеріалів.
Оптимальними
розмірами
заповнювача,
які
забезпечують формування однорідної пористої структури штучного
каменю, є фракції 2,5…5,0 та 1,25…2,5.

Ефективним є застосування розроблених теплоізоляційних
матеріалів для теплоізоляції горищ і покрівель господарських та
житлових приміщень, тому що вони є стійкими до біологічної корозії.
Використання таких неорганічних теплоізоляційних матеріалів в
будівництві дозволяє створювати енергозберігаючі будівлі і споруди
значно легше звичайних, підвищуючи їхню комфортність.
УДК 666.914.691.94.33
О.В. Сергієнко,
студент,
Г.В. Кучерова,
асистент,
Ю.Г. Гасан,
професор
ЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЗОЛОГІПСОЦЕМЕНТНОЇ
В'ЯЖУЧОЇ РЕЧОВИНИ З ПІДВИЩЕННИМ ВМІСТОМ ЗОЛИ
ВИНИСЕННЯ ТЕС ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ
У роботі наведено результати досліджень водостійкості та
пористої
структури
високоефективної
модифікованої
зологіпсоцементної
в'яжучої
речовини,
виявлено
характер
структуроутворення штучного каменю з неї. На основі досліджень
фізико-технічних характеристик та довговічності штучного каменю,
будівельного розчину та легких бетонів на ЗГЦВ показана
можливість застосування композитів на її основі для зовнішнього
опорядження
будинків,
а
також
виготовлення
стінових
огороджувальних матеріалів.
Ефективна зологіпсоцементна в'яжуча речовина (ЗГЦВ) та
керамзитобетон на її основі - це запатентований матеріал, що
дозволив практично виключити використання пуццоланового
портландцементу та зменшити витрату гіпсу, оскільки кількість золи
у складі ЗГЦВ перевищує сумарний вміст гіпсу та портландцементу.
На основі результатів дослідження водостійкості та аналізу
пористої
структури
зологіпсоцементної
в'яжучої
речовини
встановлено, що сформована матриця ЗГЦ каменю за своєю
пористою структурою та будівельно-технічними характеристиками є
65

більш наближеною до структури цементного каменю, ніж матриця
ГЦЗ каменю традиційного складу, який відповідає діючим
нормативам.
Експериментально визначена достатньо висока кореляція
чисельних значень коефіцієнтів дифузії вологи та ефективного
радіусу пор для ЗГЦВ та портландцементу, що на практиці свідчить
про сповільнення процесів переносу вологи, сприяє підвищенню
водостійкості, морозостійкості та довговічності виробів на основі
ЗГЦВ.
Модифіковану ЗГЦВ використали для виготовлення елементів
фасадного архітектурного декору (розеток, балясин, колон,
капітелей, тяг тощо) за різними технологіями формування та
твердіння, а також як дрібноштучний стіновий огороджувальний
матеріал. Практика показала високу технологічність сумішей
в'яжучої речовини, розчинових і бетонних сумішей.
УДК 691.5
В.А. Волошенко,
студент,
Д.А. Кириленко,
аспірант
МОДИФІКАЦІЯ
СУХИХ
ШТУКАТУРНИХ
ГІПСОВМІЩУЮЧИХ
СУМІШЕЙ ПОЛІМЕРНО-МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ
У порівнянні з бетонами та будівельними розчинами на
основі портландцементу, будівельною керамікою та металами
виробництво і використання гіпсових будівельних матеріалів
пов‘язане з порівняно низькими витратами палива та енергії.
Перспективним є виробництво сухих гіпсовміщуючих
сумішей, які можна застосовувати не тільки під час виготовлення
штукатурних розчинів для внутрішнього оздоблення, а і в
приміщеннях з високою вологістю і для оздоблення фасадів. Але
цьому перешкоджає низька водостійкість гіпсових виробів та
невисокі показники міцності.
Однією з основних задач дослідження було підвищення
водостійкості
гіпсовміщуючих
штукатурок,
які
раніше
використовували для внутрішнього оздоблення приміщень за

рахунок введення модифікуючих добавок. Базовий склад
досліджувальної суміші включав в себе гіпсову в‘яжучу речовину,
мінеральні наповнювачі та полімерні добавки.
За результатами випробувань встановлено, що
для
базового складу штукатурної суміші Крозм.= 0,55. Тому до даного
складу вводили різні за видом гідрофобізуючі добавки в кількості
0,5...3% від маси суміші.
При введенні полімерно-мінеральних добавок до складу
штукатурної суміші строки придатності розчину збільшуються від 56
до 64 хв. Також спостерігається суттєве збільшення міцності
штучного каменю від 8,1 до 12,8 МПа. Міцність зчеплення з основою
зросає від 0,1 до 0,36 МПа. Водостійкість зросла від 0,55 до 0,81.
УДК 691.175:699.8
О.Є. Разумова,
студентка
М.В. Суханевич,
доцент
ІН’ЄКЦІЙНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ
КОМПОЗИЦІЙ
Ін‘єкційні розчини використовують для створення щільної
структури всередині бетонної конструкції, усунення пор, пустот,
ремонту тріщин, додаткового зміцнення фундаментів. Останнім
часом для виконання ін‘єкційних робіт широко використовують
ізоціанати – органічні сполуки, що містять одну або декілька
ізоціанатних NCO-груп, загальною формулою:
RN=C=O.
Вони проявляють властивості слабких лугів і мають здатність
приєднувати реагенти, які містять рухливий атом водню (вода,
спирти, аміни, феноли).
З метою створення цементно-полімерних ін‘єкційних розчинів
були досліджені композиції на основі поліізоціанату Д та
мінеральних в‘яжучих матеріалів. В якості останніх використовували
композиційні цементи КЦ V/А та КЦ V/Б з різним співвідношенням
золи (від 10 до 30%) та шлаку (від 20 до 40%), решту складав
портландцемент ПЦ І 500 та цеоліт природний 5%.
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Полімерна складова композиції представлена поліізоціонатом
Д, що містить 50% олігомерів та 30% ізоціанатних груп.
Співвідношення між мінеральною та органічною складовою
розчину встановлювали, виходячи з необхідності отримання заданої
в‘язкості, а саме, 1:1 за об‘ємом.
Дослідження кінетики набору міцності розчинів показало, що у
якості оптимального складу слід вибрати наступне співвідношення
компонентів у мінеральній складовій композиційного цементу: 30%
золи-винесення, 40% шлаку, 5% природного цеоліту та 25%
портландцементу.
Вибраний склад композиційного цементу, крім того, що
характеризується найвищими показниками міцності як у ранні (7діб),
так і пізні строки твердіння (28 діб) у повітряно-сухих та вологих
умовах, ще відрізняється повною водонепроникність.
УДК 691.327
М.П. Безсмертний,
професор,
Є.Ю. Якуш,
асистент,
В.О. Сметанський,
студент
МАТЕРІАЛИ ПІДВИЩЕНОЇ ТЕРМОСТІЙКОСТІ НА ОСНОВІ
МОДІФІКОВАНОЇ В'ЯЖУЧОЇ РЕЧОВИНИ
Для підтвердження запропонованої гіпотези про можливість
отримання жаростійких бетонів підвищеної термостійкості на основі
глиноземистого цементу і комплексної алюмосилікатної добавки
було проведено двофакторне планування експерименту.
Було встановлено, що оптимальними складами жаростійкого
в‘яжучого будуть склади, які містять: глиноземистого цементу 90%,
метакаоліну 5%; пилу газоочищення марганцевих феросплавів 5%;
глиноземистого цементу 85%; метакаоліну 10%; пилу газоочищення
марганцевих феросплавів 5%; глиноземистого цементу 80%;
метакаоліну 15%, пилу газоочищення марганцевих феросплавів 5%.
Досліджено кінетику набору міцності цих складів жаростійкого
в‘яжучого, фазовий склад новоутворень та мікроструктуру.

На основі розроблених складів жаростійких в‘яжучих було
виготовлено жаростійкі бетони на шамотному заповнювачі.
Аналізуючи результати робимо висновок, що отримані
жаростійкі бетони мають такі характеристики: середня густина 2110
кг/м3, контрольна міцність після трьох діб твердіння у нормальних
умовах від 19,1 до 22,4 МПа, залишкова міцність від 31,8 до 56,5%,
термічна
стійкість
становить
19…25
водних
теплозмін.
Вогнетривкість 1470…1490°С. Клас за гранично допустимою
температурою застосування И13.
УДК 691.5
М.В. Берник,
студент,
Є.М. Червенко,
аспірант
ВПЛИВ ВИДУ, КІЛЬКОСТІ ТА ГРАНУЛОМЕТРІЇ ЗАПОВНЮВАЧІВ
НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ РОЗЧИНОВИХ
СУМІШЕЙ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ АРХІТЕКТУРНОГО ДЕКОРУ
Відомо, що найбільш вразливим компонентом розчинів і
бетонів є камінь в'яжучої речовини. Тому під час проектування їх
складів намагаються максимально ввести міцні і довговічні
заповнювачі.
В основу досліджень було покладено визначення зміни
рухомості в часі залежно від виду використаного заповнювача.
Дослідження проводили на розчинових сумішах, які мали початкову
рухомість П5 і до їх складу входили модифікована композиційна
гіпсовміщуюча в‘яжуча речовина та пісок з модулем крупності 1,251,5 за співвідношення в‘яжуча речовина – заповнювач 1:2.
Використовували пісок кварцовий річковий, пісок штучний з вапняку і
пісок перлітовий спучений.
Розчинові суміші, заповнені піском з вапняку та кварцовим
піском, характеризуються початком суттєвого зниження рухомості
вже через 10-12 хв від початку замішування.
У випадку використання піску перлітового спученого задана
рухомість зберігається 3 – 4 хв. після закінчення процесу
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перемішування суміші (7 – 8 хв від початку змішування з водою) а
потім починає стрімко знижуватись.
Дослідження впливу кількості заповнювача на зміну рухомості
суміші показало, що при підвищенні вмісту заповнювача
вищенаведений характер зниження рухомості посилюється.
Таким чином, встановлено можливість отримання розчинних
сумішей на основі модифікованої композиційної гіпсовміщуючої
в'яжучої речовини із застосуванням різних за характеристиками
заповнювачів. Вид застосовуваного заповнювача дозволить
отримати суміші з необхідними реологічними властивостями та
вироби з прогнозованими експлуатаційними характеристиками.
УДК 691.175:699.8
К. Ю. Нестерук,
студент
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ
ШТУКАТУРНІ
РОЗЧИНИ
НА
ОСНОВІ
МОДИФІКОВАНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЦЕМЕНТІВ
Метою даної роботи є розробка рецептури композиційних
золомістких цементів, модифікованих природним цеолітом та
різними полімерними добавками для отримання гідроізоляційних
покриттів зі зниженими показниками водопоглинання, високою
ранньою міцністю, довговічністю та економічно доцільною вартістю.
З метою зменшення вартості покриттів, а також підвищення
довговічності та корозійної стійкості в якості в‘яжучої речовини було
використано золомісткі композиційні цементи.
Підібрано склади золоцементних композицій, модифікованих
природним та випаленим цеолітом. Дослідження показали, що
використання природного цеоліту дозволяє отримати більшу
міцність матеріалу в порівнянні з матеріалом на основі випаленого
цеоліту,
але
для
гідроізоляційних
штукатурок
важливою
характеристикою є не тільки міцність при стиску, а й
водопоглинання. Склади, модифіковані випаленим цеолітом,
показали вдвічі менше водопоглинання. На основі цих досліджень
було підібрано оптимальний склад суміші з 30% золи та 5%
випаленого цеоліту.

Досліджено вплив пластифікуючих та полімерних добавок на
властивості сухих будівельних сумішей на основі підібраного складу.
Для покращення властивостей гідроізоляційних сумішей до
оптимально підібраного складу золоцементної суміші – 30% золи та
5% випаленого цеоліту вводилися полімерні добавки. У якості
порівняльного складу було
використано гідроізоляційну суміш
Ceresit CR-65.
Підібрано склади сухих будівельних сумішей з використанням
кривої Фуллера та досліджено їх основні властивості. Проведені
дослідження свідчать про позитивний вплив полімерних добавок на
технологічні та фізико-механічні властивості сухих будівельних
сумішей та матеріалів, отриманих на їх основі.
Розроблені будівельні розчини можуть бути використані при
влаштуванні штукатурної гідроізоляції стін підвалів житлових та
громадських будівель. Використання золоцементної в‘яжучої
речовини, модифікованої полімерними добавками в складі сухої
будівельної
суміші
дозволить
заощаджувати
матеріальноенергетичні ресурси, в тому числі знизити витрати портландцементу
до 20…40% та покращенню екологічної ситуації за рахунок
використання відходів паливної енергетики.
УДК 691.175:699.8
А. С. Марціх,
студент,
К. В. Бондар,
аспірант
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ ПОКРИТТЯ ПРОНИКНОЇ ДІЇ НА ОСНОВІ
ШЛАКОМІСТКИХ В’ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН
В
якості
сировинних
компонентів
використовуються
шлакомісткі цементи, що складалися з портландцементу марки ПЦ І
500, доменного гранульованого шлаку Криворізького металургійного
комбінату, модифікованих добавками природного
цеоліту
(клиноптилоліту) Сокирницького родовища (Закарпаття, Україна).
Компонентний склад базового
шлакомісткого цементу
готується шляхом сумісного помелу портландцементу та меленого
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доменного гранульованого шлаку (30%). Добавку меленого цеоліту
вводили у в‘яжучу композицію у кількості 5% від маси цементу.
Сировинну суміш для одержання
покриття готують шляхом
змішування в‘яжучої речовини і дрібного піску крупністю менше 0,63
мм у співвідношенні 1:1,5. Кількість води підбирають виходячи з
необхідності одержання рухомих сумішей, що легко наносяться на
поверхню бетону і мають достатню розтічність.
З метою підвищення водостійкості покриттів на основі
шлакомісткої в‘яжучої композиції до складу оптимальної системи
вводять солі електролітів у різних пропорціях, при цьому сумарний
вміст солей не перевищує 10% від маси в‘яжучої речовини.
Показано, що введення добавок солей-електролітів
сприяє
підвищенню міцності покриття при стиску та зниженню його
водопоглинання і оптимальним є таке співвідношення:
Na2SO4:Na2CO3:NaNO3=10ч:8ч:2ч.
Розроблені гідроізоляційні покриття оптимальних складів на
основі модифікованого шлакомісткого в‘яжучого матеріалу за
показниками міцності та водопоглинання не поступаються зразкам,
вибраним у якості порівняльних (Кальматрон, Пенетрон) та
забезпечують отримання довговічного покриття з високими
експлуатаційними характеристиками (через 1 рік міцність покриття
при стиску становить 8,71 МПа, а капілярне водопоглинання –2,9
мл).
Підсекція при кафедрі фізики
УДК 539.421:620.179.17
А.В. Москвич,
студентка,
І.О. Азнаурян,
доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМФОРТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Важливими чинниками сучасних будівельних матеріалів
вважаються
їхні
споживчі
властивості.
Під
споживчими
властивостями
розуміють,
наприклад,
здатність
сучасних

будівельних матеріалів забезпечувати комфортні умови мешкання і
життєдіяльності людини.
Метою цієї роботи став аналіз взаємозв‘язку між формуванням
структури бетону і властивостями, що визначають міцність та
комфортність матеріалу. Було застосовано метод визначення
рівноважних вологостей і методи, що визначають переносні
властивості матеріалів.
Поєднання сорбційного методу і методу дифузії вологи через
зразок дозволив побачити картину розподілу пор бетону на мікро- та
макрорівні в діапазоні радіусів пор від 0,5 до 30 нм. Аналіз
отриманих характеристик дозволив в комплексі оцінити вплив
складу композиції на зміну порової структури бетонів.
Застосування методу капілярного просочування, заснованого
на отриманні кривої кінетики водонасичення матеріалу, дозволило
розрахувати густину матеріалу ρ, відкриту пористість П0, коефіцієнт
масопереносу аm, ефективний радіус пор rеф і показник однорідності
пор α. Сорбційний метод дав можливість отримати інтегральні і
диференціальні криві розподілу пор за розмірами в області мікропор
від 0,5 до 2,0 нм.
Було запропоновано параметр здатності матеріалу не
викликати гострих фізіологічних відчуттів під час торкання до них –
коефіцієнт комфортності (kкомф), що залежить від максимального
водопоглинання за заданої експлуатаційної відносної вологості
(Umax (φекс)), коефіцієнта масопереносу (аm) і коефіцієнта
теплопровідності (λ) досліджуваного матеріалу.
УДК 501: 523
С. Коломієць,
студент,
Ю.І. Григораш,
старш. викладач
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АСТРОНОМІЧНИХ ОБ`ЄКТІВ НА СТАН
СИСТЕМ СКЛАДНОЇ СТРУКТУРИ
Системи – це множина частин, що діють, як єдине ціле. Частини,
в свою чергу, можуть бути системами або складаються з множини
менших систем. Природа створює системи, які не можуть
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називатись ні чіткими, ні впорядкованими. Всі вони відрізняються
непередбачуваністю і не підлягають контролю. Можливо, через те,
що Людина є підсистемою складних природних систем, вона не
може вивчати Всесвіт об‘єктивно.
Планета Земля — складна система, яка є частиною Сонячної
системи, так як і частиною Галактики і навіть Всесвіту. Сонячна
система — планетарна система, що включає в себе зірку — Сонце і
природні космічні об'єкти, що обертаються навколо Сонця і
утримуються в системі силами гравітації. Крім того, кожна планета є
джерелом характерних їй хвиль. Суперпозиція цих хвиль впливає на
систему Земля і на систему Людина. Математичними моделями
таких складних систем можуть бути нелінійні рівняння в частинних
похідних. В самому загальному випадку ці рівняння мають вигляд:
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де x1 , x2 ,...,xk – незалежні змінні; ux1 , x2 ,...,xk  - шукана функція;

p1  p2  ...  pk  n , pi - цілі невід‘ємні числа.

Для розв‘язання таких рівнянь застосовуються чисельні методи.
У представленій роботі розглядається динамічна задача другого
порядку з двома просторовими координатами. Робота присвячена
проблемі конструювання явних різницевих схем. Основна ідея
полягає в тому, що після заміни диференціального рівняння його
скінчено-різницевою апроксимацією маємо формули, в яких
значення розв‘язку для розрахункового часу виражаються через
розв‘язки в попередній момент часу. Таким чином, якщо відомий
розв‘язок – в початковий момент часу можна крок за кроком
передбачувати значення хвильової функції в майбутньому часі.

УДК 53869:331.45
А. Погорєлов,
студент,
В.І. Тарасевич,
доцент
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ
КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБНИЧОГО
СЕРЕДОВИЩА
На сьогоднішній день існує низка проблем, пов‘язаних з
насиченістю робочих приміщень технічними заходами різного
походження. На працюючих в таких приміщеннях негативно
впливають електромагнітні поля, випромінювання антропогенного
походження, шуми та ненормований стан повітря.
Контроль
фізичних параметрів виробничого середовища доцільно здійснювати
у неперервному режимі з накопиченням даних для подальшого
аналізу. Автоматизована система контролю фізичних факторів, що
негативно впливають на користувачів автоматизованих систем,
працює таким чином. Датчики реєстрації магнітного поля, шуму,
рівня іонізації, відносної вологості і температури повітря (Д1-Д5)
підключаються до пристрою (Кодер), що забезпечує автоматичне
перетворення технологічної інформації в уніфіковані сигнали
сталого струму. Уніфіковані сигнали по лініях зв‘язку надходять до
обчислювача, де трансформуються в цифрові коди і архівуються
(Архіватор). Опитування датчиків відбувається кожну секунду.
Протоколи опитування для подальшого аналізу зберігаються в
зручному вигляді в базі даних (Database) необмежений час. Схема
передачі інформації про фізичні параметри середовища
представлена на рисунку.
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Рисунок. Схема передачі інформації про фізичні параметри середовища

Представлена робота присвячена розробці програмних
засобів, що забезпечують віддалений доступ до архівної інформації,
передачу і візуалізацію поточної інформації та інформації про
нештатні ситуації на моніторі персонального комп‘ютера (Computer).
Підсекція при кафедрі товарознавства та комерційної
діяльності
УДК 666.973.6
П.С. Харченко,
студент,
П.В. Захарченко,
професор
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ
НА СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ
Враховуючи, що будівництво з газоблоків дешевше, ніж
будівництво з цегли і деревини, в майбутньому прогнозується
постійне зростання попиту на газобетонні матеріали.
Аналізуючи зазначені тенденції росту попиту на автоклавний
газобетон, слід враховувати можливості виробничих ліній
підприємств-виробників підтримувати задані темпи виробництва.
Виробництво газобетону в Україні здійснюється за двома
технологічними схемами: віброударною та литтьовою.
Віброударна технологія при виробництві газобетону полягає в
тому, що залита газобетонною сумішшю форма піднімається і падає
з певної висоти (1 – 5 см) протягом періоду активного газовиділення

і зростання масиву. Динамічні дії на початку процесу гідратації
руйнують коагуляційну структуру, в результаті чого відбувається
тиксотропне розрідження суміші, при цьому досягається оптимальна
в'язкість для нормального протікання процесу газовиділення та
спучування суміші, а пізніше – забезпечують ущільнення міжпорових
перегородок. Але у більшості сучасних виробництв не
використовують віброударну технологію, так як в реальному
виробничому процесі у даного методу немає переваг.
Основною відмінністю литтьової технології виробництва
газобетону від віброударної є використання сумішей з В/Т = 0,620,70 (при віброударній В/Т = 0,34-0,40) та використання компонентів
газобетонної суміші з більш жорсткими вимогами до їх якості. Як
результат цього, виготовлені за литтьовою технологією газобетонні
вироби мають високу відпуску вологість, але після 2-3 опалювальних
сезонів вологість кладки з газобетону стає нормальною. Також
віброударна технологія є більш фінансово затратною за литтьову.
Таким чином, можна констатувати, що литтьова технологія є
більш передовою порівняно з віброударною.
УДК 69.003
О. І. Шпортень,
студентка,
А. Л. Скрипник,
доцент
ЦІНОВА ПОЛІТИКА БУДІВЕЛЬНИХ ГІПЕРМАРКЕТІВ В УКРАЇНІ
Продажем будівельних матеріалів в Україні займається багато
гіпермаркетів, магазинів. На першому місці за кількістю продаж
будівельних матеріалів в Україні знаходиться мережа гіпермаркетів
"Епіцентр", яка за 8 років свого розвитку по всій Україні відкрила 36
гіпермаркетів, з них 6 у столиці.
Не варто забувати й про українську мережу "Нова Лінія".
Мережа гіпермаркетів «Нова лінія» є одним з основних найбільших
конкурентів гіпермаркетів «Епіцентр». Мережа гіпермаркетів «Нова
лінія» в Україні налічує 17 магазинів.
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За регіональним розташуванням виграє мережа «Епіцентр»
(представлена в 23 областях України, а гіпермаркети «Нової Лінії
лише в 12 областях).
Асортимент товарів дещо ширший також в «Епіцентрі» (понад
150 тис. найменувань товарів; у "Новій Лінії" – близько 100 тис.
найменувань товарів).
Ціни на один і той самий товар в різних гіпермаркетах можуть
відрізнятися. При чому ця різниця може бути різною: від 1 копійки до
100, 200 і т. д. грн. Плитка фасадна Cloud Rosa Duro дешевша в
гіпермаркетах «Епіцентр», ніж «Новій Лінії» приблизно на 4-6 грн.
Плитку для підлоги одних виробників та характеристик краще
купувати в «Епіцентрі», інших – в «Новій Лінії». Різниця між цінами в
даних гіпермаркетах становить приблизно 3-10 грн. Ціни на
покрівельні матеріали (черепиця бітумна Сота, євроруберойд
Бітумакс Ізол, євроруберойд Бітумакс Стандарт) нижчі в мережі
«Епіцентр». Стінові матеріали (цегла керамічна, силікатна) також
вигідніше купувати в «Епіцентрі». Ціни на радіатори сталеві Warme
Kraft 22 PKKP нижчі в «Епіцентрі», ніж в «Новій Лінії» від 20 до 100
грн. А такі матеріали як гіпсокартон стіновий, вологостійкий стіновий
Knauf, панель стельова, шифер, цегла вогнестійка шамотна краще
купувати в «Новій Лінії». Тут вони дешевші приблизно на 2-20 грн.
УДК 738.03(477)
Д.В. Мястківська,
студентка
ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ
Фахівці, складаючи рейтинг зручності національних систем
оподаткування, керувалися трьома критеріями: кількістю податків, їх
обсягом і часом, який потрібно витратити на підготовку до їх сплати.
Окремої уваги заслуговують, звичайно ж, лідери рейтингу країни, які можуть похвалитися найзручнішими податковими
системами. Перше місце належить острівній державі Мальдіви, де
підприємцям потрібно заплатити всього один податок розміром
9,1%, витративши на це всього півгодини на рік. Також один податок
платять підприємці в Катарі, правда, у них на оформлення
документів йде цілих 36 годин. Третю сходинку в Тор 10 займає

Гонконг з трьома основними видами податків: на прибуток, на
нерухоме майно та на заробітну плату. Загальна податкова ставка
становить 24,2%.
Найдешевші прості податкові режими діють в близькосхідних
та азійських державах. Що ж стосується європейських держав, то
серед них настільки ж необтяжливою і нескладною системою
оподаткування може похвалитися тільки Ірландія, де діє всього 9
податків, на сплату яких необхідно затратити 76 годин на рік, а
повна податкова ставка становить 28,8%.
Зауважимо, що в ході дослідження не бралися до уваги
залежність між рівнем економічного розвитку країни та зручністю
податкової системи. Лідером рейтингу стала держава, економіку якої
при всьому бажанні високорозвиненою не назвеш. А, наприклад,
благополучна Швейцарія знаходиться тільки на 19-му місці. Також в
середині рейтингу опинилися, наприклад, Бельгія (64 місце) і
Франція (66 місце). Тим не менш, той факт, що наша країна займає
позицію лише у другій сотні, звісно, не характеризує її з найкращого
боку. Свідчить це в першу чергу про те, що вітчизняна система
оподаткування потребує вдосконалення.
УДК 69(09):691.5
А.О. Полєва,
студентка,
О.М. Гавриш,
професор
РОЗВИТОК СУХОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
Сухе будівництво – це монтаж будівельних матеріалів та
виробів безпосередньо на будівельному майданчику з мінімальним
використанням «мокрих» процесів. Найважливішим елементом
комплексної системи сухого будівництва є гіпсокартонні плити.
Перші згадки про гіпсокартон були в XIX столітті в США. Плита
була завтовшки 5 мм та складалася з 10 шарів паперу, склеєних
смугою гіпсу. Але це був лише прообраз сучасного гіпсокартону.
У 1908-1910 рр. Кларенсом Утсманом була запатентована
гіпсокартонна плита, яка отримала той вигляд, який ми маємо на
сьогоднішній день.
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В Україні сухий спосіб будівництва бере свій початок ще в 50-х
роках, проте на той час він не отримав належної оцінки. Тільки з 90-х
років, по мірі просування на український ринок технологій сухого
будівництва, споживач оцінив всі його можливості та переваги.
На
сьогоднішній
день
найбільшими
виробниками
гіпсокартонних плит в
Україні є: ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас»
(м. Соледар Донецької обл.), ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» (м. Київ) та ЗАТ
«Лафарж Гіпс» (м. Артемівськ, Донецької обл.).
Безперечним лідером у виробництві гіпсокартону в Україні є
німецька компанія KNAUF. У 1996 р. вона створила дочірнє
підприємство на базі Київського заводу будівельних матеріалів
«Строймак», інвестувала 20 млн. євро в технічну реконструкцію
цього заводу та вже в лютому 1999 р. випустила першу продукцію. І
її частка на українському ринку гіпсокартонних плит складає 71%.
Протягом 2003-2008 рр. виробництво гіпсокартону зросло з
27,0 до 91,5 млн. м2. У 2009 р. відбулося падіння виробництва майже
на третину, але вже в наступному році обсяги виробництва
поступово зростали до 74,2 млн. м2.
У найближчій перспективі обсяги споживання гіпсокартонних
плит зростатимуть приблизно на 5% щорічно.

УДК 620.2
М.С. Мілованова,
студентка,
Ю.В. Дьякова,
асистент
ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ ОЛИВОК КОНСЕРВОВАНИХ
На сьогоднішній день на ринку України представлений
широкий асортимент консервованих оливок. Останнім часом цей
продукт харчування досить популярний завдяки своїм споживним
властивостям та зручності споживання. Але вся сукупність оливок,
представлених на українському ринку, є імпортованою. Країнивиробники консервованих оливок виготовляють їх за своїми
стандартами, які не завжди співпадають з вітчизняними. Тому
необхідно постійно перевіряти і контролювати якість оливок.
З цією метою було проведено дослідження якості
консервованих оливок з кісточками трьох торгових марок різних
виробників: Iberica (Іспанія), Elliada (Греція) та Exoliva (Іспанія).
На першому етапі досліджень було перевірено стан упаковки
вказаних зразків, повноту та відповідність маркування. Усі
досліджувані зразки відповідають за даними показниками
нормативній документації.
Другим етапом досліджень була оцінка якості органолептичних
показників. Відхилень від вимог нормативної документації не
виявлено. Проте лише оливки Iberica мали м‘яку консистенцію,
оливки ТМ Ellіada мали дещо грубу та волокнисту консистенцію.
На третьому етапі були досліджені такі фізико-хімічні
показники, як фактична маса нетто, маса та масова частка
основного продукту, а також калібр. Фактична маса нетто у зразка
оливок ТМ Iberica виявилася на 11,1 г менша заявленої. Значне
недоважування основного продукту було виявлено у зразку ТМ
Exoliva (10,9 г). Ні один зразок не відповідає вимогам стандарту за
показником масової частки оливок без заливки. Фактичний калібр
зразка ТМ Iberica відповідав заявленим межам; у зразка ТМ Exoliva
навіть виявився дещо кращим; у зразка Ellіada калібр не був
позначений на маркуванні, але фактичний калібр виявився
найкращим серед досліджуваних зразків.
81

УДК 738.03(477)
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П.В. Безродний,
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ОЦІНКА РИНКУ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ
В умовах фінансової кризи та будівництва, перш за все
житлового, зростають вимоги до енергоефективності, комфорту та
ощадливої експлуатації будівель. Найбільш поширеними стіновими
матеріалами є силікатна та керамічна цегла, газобетонні та
пінобетонні блоки, керамічні блоки. Газобетон з точною геометрією
та малою питомою вагою стає все більш популярним матеріалом в
порівнянні з іншими стіновими матеріалами. Незважаючи на високий
попит на газобетон, класична керамічна цегла здавати свої позиції
не збирається. Керамічна цегла в порівнянні з іншими керамічними
матеріалами вирізняється не лише міцністю, але також високою
теплоємністю і порівняно низькою теплопровідністю, що дозволяє
будинкам з цього матеріалу досить довго зберігати тепло взимку та
прохолоду влітку. Незважаючи на всі ці фактори у минулому році на
українському ринку виявилася загальноєвропейська тенденція
відмови від цегли в приватному будівництві. На зміну їм приходять
поризовані керамічні блоки. На сьогоднішній день керамблок є
одним з кращих стінових будівельних матеріалів, який значною
мірою покращує теплотехнічні властивості стін, має відмінну
звукоізоляцію
і
шумоізоляцію.
Керамічні
блоки
успішно
застосовуються в будівництві вже більше 30 років. За цей час вони
отримали заслужене визнання на європейському ринку. Керамблок –
це не тільки відмінний матеріал за своїми технічними
характеристиками, але і до того ж істотна економія. Лідерами по
виготовленню керамічних блоків є польська компанія Wienerberger,
Кузьминський цегляний завод, завод ЗБК «Озера». В ході
проведення роботи ми дослідили сучасний український ринок
стінових матеріалів, та виявили, що найбільш перспективними у
використанні є керамблоки. Наше завдання ознайомити споживачів з
новими ефективними стіновими будівельними матеріалами.

УДК 69.02:691
О.І. Шпортень,
студентка,
Н.М. Півень,
старш. викладач
ОЦІНКА
СПОЖИВНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ
КОНСТРУКЦІЙ
МІЖКІМНАТНИХ ПЕРЕГОРОДОК
Практично завжди під час будівництва або проведення ремонту
виникає необхідність поділити приміщення на кімнати за допомогою
перегородок. Для дослідження було вибрано три види міжкімнатних
перегородок: перегородки з гіпсокартонних плит, цегляні
перегородки та перегородки з газобетонних блоків.
Для порівняння було вибрано такі характеристики міжкімнатних
перегородок: маса 1 м2, товщина, звукоізоляція міжкімнатних
перегородок, витрати часу на встановлення 100 м2, загальна
вартість витрат на монтаж 1 м2 перегородок. Товщина міжкімнатних
перегородок з гіпсокартонних плит залежно від типу становить 75255 мм. Мінімальна товщина цегляних перегородок – 150 мм.
Міжкімнатні перегородки з газобетонних блоків зазвичай мають
товщину 110-120 мм. Маса 1 м2 перегородок з гіпсокартону – 25-82
кг, цегляних перегородок – до 250 кг, перегородок з газобетонних
блоків – 70-140 кг. Найкращі звукоізоляційні властивості мають
гіпсокартонні перегородки. Звукоізоляційна здатність таких
перегородок складає 41-67 дБ. Звукоізоляція цегляних перегородок
становить приблизно 43 дБ. Звукоізоляція перегородок з
газобетонних блоків коливається в межах 39-52 дБ. Витрати часу
для зведення 100 м2 перегородок з гіпсокартону приблизно
становлять 190 год., цегляних перегородок – 630 год., перегородок з
газобетонних блоків – 450 год. Загальна вартість витрат на
монтаж 1 м2 перегородок з гіпсокартону складає 123 грн, цегляних
перегородок – 205 грн, перегородок з газобетонних блоків – 190 грн.
Отже, найкращими споживчими властивостями характеризуються
міжкімнатні перегородки з гіпсокартонних плит. В порівнянні з
перегородками з інших матеріалів вони мають меншу товщину, масу
та загальну вартість витрат на зведення.
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УДК 620.2
Д.С. Мястківська,
студентка,
Ю.В. Дьякова,
асистент
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕФІРУ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ
На сьогоднішній день вибір продуктів харчування, особливо в
галузі кондитерських виробів, дуже широкий і різноманітний. Ринок
України представлений великою кількістю торгових марок, дрібних
фірм-виробників, які виготовляють продукцію різного асортименту,
зокрема цукристі кондитерські вироби, в групу яких входить зефір.
Даний продукт користується великим попитом серед споживачів,
особливо серед дітей. Тому, щоб захистити та зберегти здоров‘я
підростаючого покоління, необхідно знати, який рівень якості має
продукт, що ми купуємо та споживаємо.
Було поставлено завдання перевірити відповідність зразків
зефіру вимогам нормативної документації. Для проведення
досліджень були вибрані чотири зразки зефіру різних виробників:
1. „Кавун‖ („Люкс‖, м. Одеса); 2. „Ванільний‖ („Оріон-Центр‖,
м. Нижній Новгород); 3. „Біло-рожевий‖ (ТМ „Бісквіт Шоколад‖,
м. Харків); 4. „Біло-рожевий‖ (ТМ „Жако‖, м. Київ).
На першому етапі досліджень було перевірено відповідність
маркування. З чотирьох досліджуваних зразків маркування лише
одного зразка (ТМ „Жако‖) повністю відповідає вимогам стандарту.
Другим етапом досліджень була оцінка якості органолептичних
показників, а саме кольору, смаку, запаху та консистенції. Всі
досліджувані зразки відповідають вимогам стандарту ДСТУ 64412003 „Вироби кондитерські пастильні. Технічні вимоги‖.
На третьому етапі були здійснені фізико-хімічні дослідження.
Для порівняння зразків зефіру було обрано два показники:
кислотність та масову частку вологи. Значення кислотності
досліджуваних зразків відповідають встановленим вимогам. Що ж до
масової частки вологи, то в зефірі ТМ „Бісквіт Шоколад‖ значення
цього показника перевищує встановлені норми. До цього могло
призвести неправильне зберігання або пакування зефіру, а також
порушення технологічного процесу.

УДК 691.332.5
В.В. Шаховцова,
студентка,
П.В. Захарченко,
професор
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ
РІЗНОЇ
ЩІЛЬНОСТІ
ТА
ЇХ
ВПЛИВ
НА
СПОЖИВНІ
(ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ) ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ
СТІН
Виробництво комірчастих або пористих (ніздрюватих) бетонів
сьогодні переживає друге народження. Збільшуються обсяги
виробництва, ринок зростає. І все це завдяки введеним новим
нормам опору теплопередачі огороджувальних конструкцій будівель.
Відповідно до ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»
мінімальне допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх
стін складає: для температурної зони І (до якої належить центральна
частина України та Київ) – 2,8 м2*К/Вт. Саме завдяки низькій
теплопровідності зріс попит на вироби з комірчастих бетонів, а саме
на газобетонні блоки автоклавного виробництва.
За призначенням та щільністю ніздрюваті бетони поділяють
на: конструкційні – марки D1000-D1200;
конструкційнотеплоізоляційні – D500-D900; теплоізоляційні – D300-D400.
У ДСТУ Б В.2.7-137:2008 зазначено, що за щільністю
газобетонні блоки марки 500 і нижче є виключно теплоізоляційними.
Отже, для того, щоб побудувати будинок з урахуванням несучої
здатності і з хорошими теплоізоляційними характеристиками,
необхідно вибрати марку D500.
З ніздрюватих блоків марки D500 можна зводити будівлі
висотою до 5-ти поверхів. Несучої здатності для цього достатньо,
щоб витримати навантаження всієї конструкції будинку і плит
перекриття.
Проте за умов використання технології каркасно-монолітного
будівництва,
для
огороджувальних
конструкцій
доцільно
застосовувати газобетон марки D 300 – 400. Такі вироби мають
високі теплоізолюючими властивості і при цьому легко витримують
необхідне навантаження.
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ДОЛАР ЯК СВІТОВА ВАЛЮТА
На межі тисячоліть від 40 до 60% фінансових операцій у світі
обчислювалися у доларах. Понад 50 років долар був головною
одиницею національних валютних резервів. Зараз на нього
припадає до двох третин валютних запасів.
Розглядаючи пасивність торгівельного балансу, дане питання
для США актуальне більшою мірою в період економічного
зростання, коли доводиться імпортувати значну кількість
енергоресурсів. В періоди зниження ділової активності ця проблема
виходить на другий план. Зниження курсу долара з одного боку
дозволило б активізувати експортні операції і навіть скоротити
державний борг, а з іншого – із зниженням курсу долара
автоматично бідніють ті країни, які мають резерви в доларах і які
здійснюють розрахунки даною валютою.
Найбільшим конкурентом американського долара вважається
євро. Йому пророкували велике майбутнє. Вважалося, що євро в
подальшому витіснить долар із світового обігу, однак, цього досі не
відбулося. На шляху до світової резервної валюти євро
наштовхується на низку серйозних проблем. По-перше, ще не до
кінця відпрацьовані всі особливості грошово-кредитної політики в
умовах спільності валюти. По-друге, країни Євросоюзу мають різні
рівні економічного розвитку та інтеграції.
Англійський фунт стерлінг, який свого часу також був
резервною валютою і на який теж покладалися великі надії, на
сьогодні не може претендувати на заміну долару. Японська єна, хоч
і має за собою досить потужну і високотехнологічну економіку, все ж
досі не набула значної популярності в світі. Ця валюта орієнтована в
основному на азіатський регіон і співвідношення її до долара також
має циклічний характер.
Економіка США залишається найпотужнішою в світі. Це
дозволяє їй забезпечувати долару роль світової валюти і надалі.

УДК 339:691:699:86
А.С. Хронюк,
студентка,
Є.К. Карапузов,
професор
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ МОНТАЖНИХ ПІН НА РИНКУ УКРАЇНИ
Монтажні піни в будівництві призначені для заповнення
примикань
віконних
та
дверних
блоків,
стиків
збірних
огороджувальних конструкцій, комунікаційних отворів у стінах і
перекриттях та ін. з метою підвищення теплозвукоізоляційних
властивостей і жорсткості конструкції.
На вітчизняному ринку даний сегмент займають монтажні піни
виробництва
ЗАТ
«Дон
Трейд»,
запорізького
заводу
«Кремнійполімер», ТОВ «Полірем Бау-Хемі», наявні зарубіжні
торгові марки Tytan, Souc (Бельгія), Kimtec (Німеччина). Широкий
асортимент монтажних пін торгових марок Сeresіt та Makroflex
представлений ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» (Ceresit TS
61, Ceresit TS 51 Winter, Ceresit TS 62, Ceresit TS 52 Winter,
Makroflex®, Makroflex® Рro, Makroflex® 65, Makroflex® 65 WinterРro,
Ceresit СТ 84). Споживні властивості даних монтажних пін є
достатньо високими та забезпечуються технічними показниками:
щільністю; адгезією, звуко- та теплоізоляційними характеристиками,
умовами застосування, термостійкістю та вогнестійкістю затверділої
піни, міцністю на стиск та розтяг, стійкістю до старіння та ін. Досить
важливими споживними характеристиками монтажних пін для даних
марок є технологічність при нанесенні, зручна у використанні
упаковка, точність дозування, стабільність спіненого матеріалу,
застосування спеціально розробленого пістолета для точного
дозування та регулювання напору піни і очисника (Ceresit РU Рrofi
Cleaner) для очищення клапанів на балонах та пістолетів.
Успіхом можуть користуватися на ринку виробники монтажних
пін, продукція яких характеризується поєднанням якості,
технологічності, екологічності, відповідності технічних параметрів
вітчизняній та європейській нормативній базі.
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УДК 691:658.821
Є.І. Плиска,
студентка
ПОРІВНЯННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТУКАТУРНИХ
СУМІШЕЙ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЕНІ НА РИНКУ УКРАЇНИ
Сучасні сухі суміші – багатокомпонентні спеціалізовані
системи, в яких окрім в‘яжучого і заповнювача міститься комплекс
хімічних добавок для надання необхідних властивостей суміші,
регулювання швидкості тужавлення і тверднення в‘яжучого та
забезпечення необхідних фізико-механічних властивостей розчину
після твердіння. За видом основного в‘яжучого штукатурні суміші
поділяються на цементні, вапняні та гіпсові, полімерні, складні.
У роботі були досліджені споживні властивості штукатурних
сумішей на основі гіпсу. Для дослідження були вибрані штукатурні
суміші ручного нанесення таких торгових марок: ТМ «Кнауф» універсальна гіпсова штукатурка Ротбанд; ТМ «Ферозит» універсальна гіпсова штукатурка Ферозит 250; ТМ «Полімін» універсальна гіпсова штукатурка ШГ-6; ТМ «Полірем» - універсальна
гіпсова штукатурка Екогіпс; ТМ «Будмайстер» - штукатурка гіпсова
проста ТИНК-30; ТМ «Rigiрs» - штукатурка гіпсова універсальна
Rimano MaxBAZA; ТМ «АBS» - універсальна гіпсова штукатурка Siva.
Результати
дослідження
показали,
що
найкращими
споживними властивостями характеризується гіпсова штукатурна
суміш ―Родбанд‖ ТМ ―Кнауф‖. Необхідно зазначити, що найвищим
показникам споживних властивостей штукатурних сумішей на основі
гіпсу відповідає і найвища ціна. Проте, продукція, яка проявила
найгірші споживні властивості має не найнижчу ціну. Кожен з
досліджуваних зразків гіпсових штукатурних сумішей має певні
переваги та недоліки. Одні володіють кращими експлуатаційними
властивостями, інші технологічними, а деяким вдається поєднувати
в собі і те, і інше. Слід зазначити, що іноді відсутня достатня
інформація, яка надається споживачеві про експлуатаційні та
технологічні властивості штукатурних сумішей.

Підсекція при Науково-дослідному інституті в’яжучих
речовин і матеріалів ім. В. Глуховського
УДК 691.5
В.М. Калінченко,
студент,
П.В. Кривенко,
професор
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ
Відомо, що корозійна стійкість цементного каменю і бетону
обумовлена видом в‘яжучого, складом новоутворень, його
мінералогічним складом, водоцементним співвідношенням, видом
добавок і заповнювачів, особливістю порової структури і міцністю
бетону. Найбільш стійкими в‘яжучими до дії агресивних середовищ є
лужні цементи на основі доменних гранульованих шлаків і паливних
зол, теоретичні основи створення яких закладені в НДІВМ
ім. Глуховського. Тому об‘єктом даних досліджень були зололужні
цементи, а саме лужний пуцолановий цемент ЛЦЕМ ІІІ-400 та
лужний композиційний цемент ЛЦЕМ V-400. Для порівняння було
взято шлакопортландцемент ШПЦ ІІІ/А-400. Як агресивні
середовища використовували 5% та 10% розчин Na2SO4, 2% та 4%
розчин MgSO4 і розчин морської солі.
Корозійну стійкість визначали за показником коефіцієнту
корозійної стійкості, що дорівнює відношенню границі міцності
зразків після витримування 12 місяців в агресивному середовищі до
границі міцності зразків після 12 місяців твердіння у воді. Зразки
вважаються корозійностійкими, якщо коефіцієнт корозійної стійкості
становить Кс>0,8.
Проведені дослідження показали, що зололужні в‘яжучі –
ЛЦЕМ ІІІ та ЛЦЕМ V характеризуються високими показниками
корозійної стійкості (Кс= 1,04…1,39, після 12) у порівнянні з
клінкерними цементами (Кс=0,09…0,8), що дає можливість
використовувати такі цементи у складі бетонів, умови експлуатації
яких передбачають вплив агресивних середовищ.
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УДК 691.5
М.О. Попович,
студент
ДОСЛІДЖЕННЯ
ВЛАСТИВОСТЕЙ
БЕТОНІВ
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ОСНОВІ
ЗОЛОЛУЖНИХ
ЦЕМЕНТІВ
ЗА
РІЗНИХ
ТЕМПЕРАТУР
ТВЕРДНЕННЯ
На сьогоднішній день технологія монолітних бетонних
конструкцій вимагає необхідності забезпечення зростання міцності
бетону в часі. Проте параметри навколишнього середовища,
насамперед температура, значною мірою впливають на кінетику
зміни пластичності суміші. Тому було досліджено зміну міцності
бетону в часі на основі розроблених складів важкого бетону. Для
порівняння було взято шлакопортландцемент ШПЦ Ш/А-400.
У ході досліджень бетони витримували в таких умовах:
нормальних, сухих (бетони тверднули в повітряному середовищі з
вологістю 46%), за підвищеної температури (+30); за перемінної
денної температури (+7С вночі та +20С вдень), за перемінної
місячної температури (+7С протягом перших 7 днів, потім – в
нормальних умовах), за постійної низької температури (+5С).
Як показали дослідження зололужні бетони мають меншу
чутливість до несприятливих умов твердіння у порівнянні з
шлакопортландцементом, що робить їх перспективною системою
для використання в монолітному будівництві. Зололужний цемент
ЛЦЕМ-ІІІ забезпечує найвищу міцність бетону як в нормальних
умовах, так і зміні температур протягом місяця. Бетони на основі
лужного цементу ЛЦЕМ-V характеризуються дещо зниженою
міцністю: 10-20 МПа у порівнянні з 20-30 МПа для цементів ЛЦЕМ-ІІІ.
Через 90 діб міцність зололужних бетонів взагалі зрівнюється в
межах 25-35 МПа.

УДК 691.5
Попович М. О.,
студент,
В.В. Грабовчак,
аспірант
ЛУЖНІ ЗОЛОВМІСНІ ЦЕМЕНТИ ТА БЕТОНИ НА ЇХ ОСНОВІ
Основним завданням цементної галузі є зниження трудових та
енергетичних витрат під час виробництва цементу, а також
одержання міцного і довговічного композиту на його основі. Тому на
сьогоднішній день особлива увага приділяється розробці нових
в‘яжучих матеріалів зі значним вмістом техногенної сировини та
бетонів на їх основі, серед яких значне місце займають лужні в‘яжучі
на основі паливних зол та доменних гранульованих шлаків.
Для приготування зололужних цементів використовували золу
гідровидалення Ладижинської ДРЕС в кількості 60% і 70% та
кальциновану соду. Для активації системи використовували мелений
доменний гранульований шлак в кількості 30% і портландцемент ПЦ
І-500 – 10% та 30%.
За результатами ряду проведених досліджень було
розроблено і оптимізовано склади зололужних цементів типу ЛЦЕМ
ІІІ-400 (лужний пуцолановий цемент) та ЛЦЕМ V-400 (лужний
композиційний цемент) для забезпечення міцності 30...43 МПа при
нормативних термінах тужавлення та вмісті золошлакових відходів в
межах 60...70%.
На основі оптимальних складів зололужних цементів було
розроблено і оптимізовано склади важких бетонів. Отримані
рецептури важких бетонів класів В15...35, які можуть бути
використані в монолітному будівництві при зведенні будівель і
споруд та для виготовлення товарних бетонів.
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ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ВИРОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ЛУЖНОГО
ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ
На сучасному етапі розвитку будівельної промисловості з
урахуванням технічних та екологічних проблем сьогодення
актуальним є питання про заміну портландцементу на змішані та
композиційні цементи, що насамперед пов‘язано з пошуками шляхів
отримання якісних в‘яжучих матеріалів за низькоенергоємними
технологіями. Також особливо важливим стає питання щодо
розробки фізико-хімічних основ технології виготовлення виробів
спеціального призначення на основі лужних шлакопортландцементів
з наперед заданими технологічними та експлуатаційними
властивостями.
У роботі представлені основи технології отримання лужних
шлакопортландцементів шляхом сумісного помелу всіх компонентів
в‘яжучої речовини (портландцементного клінкеру, шлаку і добавок)
та наступного їх замішування водою з подальшим отриманням
довговічних бетонів зі збереженням у часі їхніх властивостей, в тому
числі прискореної швидкості набору міцності та високих
експлуатаційних характеристик.
У
результаті
проведених
досліджень
розроблено
і
оптимізовано склади бетонів класів В40 та В45 на основі лужних
шлакопортландцементів, які доцільно використовувати під час
виготовлення виробів спеціального призначення, проведенні
гідроізоляційних та ремонтних робіт, в гідротехнічному будівництві
та при зведенні підземних споруд і комунікацій. При цьому приріст
міцності зразків на основі лужного шлакопортландцементу у віці 2
діб - 52%, а у віці 28 діб - 58%, тоді як міцність немодифікованого
шлакопортландцементу на 2 та 28 добу не перевищує 9,5 МПа і 35,2
МПа відповідно.

УДК 691.5
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ПРОБЛЕМИ ДОВГОВІЧНОСТІ ТА ЗАХИСТ БЕТОНУ ВІД КОРОЗІЇ
Довговічність для будівельних матеріалів та конструкцій може
бути визначена як здатність зберігати експлуатаційну придатність
протягом визначеного проектом терміну служби.
Розглядання проблеми підвищення довговічності має
здійснюватися у двох аспектах: вивчення характеристик оточуючого
середовища і визначення домінуючих факторів, дія яких є
небезпечною; вивчення механізму та кінетики корозійних процесів з
метою розробки на цій основі способів підвищення довговічності
штучного каменю.
Довговічність будівельних матеріалів визначається як
об‘єктивними факторами (умовами експлуатації, кліматичною зоною,
особливостями конструктивних рішень), так і суб‘єктивними, що
пов‘язані з характером мікро-, мезо- та макроструктури штучного
каменю. Наприклад, формування міцності цементного бетону
обумовлюється властивостями мікро- та макроструктури (на 40%);
адгезійною
взаємодією
розчинової
складової
з
крупним
заповнювачем (на 40%) та механічним зчепленням цементного
каменю з нерівностями поверхні заповнювача (20%). Спеціальні
властивості бетону, в тому числі підвищена корозійна стійкість,
обумовлюються не тільки складом та характером мікроструктури
(50%), але й видом макроструктури, в тому числі видом крупного
заповнювача та можливістю його взаємодії з елементами
мікроструктури (50%).
Вивчення та встановлення взаємозв‘язку ―склад – структура –
технологія – властивості‖ відкриває можливості створення
довговічних
будівельних
матеріалів
з
необхідними
характеристиками.
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ЗАХИСТ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ ВІД ДІЇ М’ЯКОЇ КОРОЗІЇ
ПОКРИТТЯМ НА ОСНОВІ ГЕОЦЕМЕНТІВ
Під час експлуатації гідротехнічних споруд присутня
кавітаційна ерозія та корозія бетону 1 типу - розкладання складових
цементного каменю водою, а також розчинення і вимивання
гідроксиду кальцію. В щільному масивному бетоні гідроспоруд
процес корозії бетону йде повільно і може визначитись через кілька
десятиліть. Але, наприклад, в тонкостінних бетонних оболонках
градирень вимивання гідроксиду кальцію внаслідок кавітаційної
ерозії відбувається дуже швидко і вже через кілька років може
викликати необхідність ремонтних робіт. Тому важливо забезпечити
поверхневу, кавітаційну та корозійну стійкість бетонних поверхонь
від дії гідравлічних мікроударів, зміни гідродинамічних умов у потоці
тощо. Кавітаційна стійкість покриттів обумовлена багатьма
факторами: характером і швидкістю руху середовища, природою
підкладу, структурою покриття, його адгезією до підкладу. Стійкість
покриття під дією кавітаційної ерозії характеризує коефіцієнт
кавітаційної стійкості:
де tp - час руйнування покриття, h – товщина покриття. Також
характерна залежність між К і швидкістю кавітаційного потоку:
де υn - швидкість потоку, n=4’5.
Тому для вирішення проблеми стійкості бетону кавітаційній дії і
корозії 1 типу було обрано розробити геоцементну матрицю для
покриття бетонних конструкцій на основі лужних алюмосилікатних
композицій. Основною метою при розробці матриці покриття буде:
забезпечення проникнення її в структуру бетону, забезпечення
максимальної адгезії покриття до бетонного підкладу і стійкості
покриття до кавітаційної ерозії.
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ТРІЩИНОСТІЙКІ ГЕОЦЕМЕНТНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ДЕРЕВИНИ ВІД ЗАЙМИСТОСТІ
Деревина за змінних температурно-вологісних умовах здатна
до набухання, усадки та займистості. Щоб захистити деревину від
займистості потрібно використовувати захисні композиції, які при
усадці чи набуханні зберігають свою суцільність. Серед сучасних
методів захисту використовуються соляні розчини антипіренів або
вогнезахисні покриття на основі органічних в‘яжучих речовин.
Недоліком даних методів є вимивання антипіренів зі структури
деревини, а композиції на основі органіки самі схильні до
займистості. Тому, як альтернативне рішення, була апробована
захисна композиція на основі модифікованого геоцементу.
Модифікація геоцементу проводилась з метою зменшення
тріщиноутворення органічними модифікаторами вибраних із ряду
ефірів целюлози.
Дослідження на займистість визначали після 28 діб і 180 діб,
згідно з основними вимогами ДСТУ Б В.1.1-2-97, дією полум‘я
газового пальника протягом 120 сек. Масова швидкість вигорання
зразків деревини визначалась за формулою:
m

, кг/секм2,
 S
де m – втрата маси зразка після випробувань, кг;
 - час випробувань, сек;
S – площа поверхні зразка, м2.
Після випробувань встановлено, що модифікація геоцементу
добавками полімерів – поліоксіетиленом, Agocel S2000, сумішшю
поліоксіетилена з Agocel S2000, Walocel MT 400 PFV і С 11003
призводить до зменшення швидкості займистості оброблених зразків
деревини протягом 28 і 180 діб витримки, в середньому, 2,32-3,65
рази в порівнянні з необробленими.
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Секція 8. Створення ефективних будівельних конструкцій
та удосконалення методів їх розрахунку
Підсекція при кафедрі будівельної механіки
УДК 624.04
А.М. Бакун,
студент
АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 25-ПОВЕРХОВОГО
БУДИНКУ ПІД ЧАС ДІЇ СЕЙСМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

У роботі розглядається аналіз напружено-деформованого
стану багатоповерхового каркасного будинку в м. Києві під час дії
сейсмічного навантаження. Будівля має розміри в плані 26,2х26,8 м,
висотою 86,3 м. Матеріал несучих конструкцій залізобетон.
Розрахункова модель споруди прийнята просторовою, колони
моделювались стержневими елементами, стіни і панелі перекриття
– пластинчатими. Розрахунок будівлі виконується як системи
«основа - фундамент – споруда», тобто вплив основи на фундамент
представляється у вигляді шести прикріплених до фундаментної
плити еквівалентних пружин, які характеризують опір основи
поступальними і кутовими переміщеннями.
Досліджується реакція споруди
на дію сейсмічного
навантаження на основі порівняння результатів при основному
сполученні навантажень і аварійному сейсмічному у вибраних
елементах (пілони, стіна ядра жорсткості, перекриття). Розрахунок
на сейсмічний вплив виконувався за двома методами: лінійноспектральним і прямим динамічним методами, з використанням
стандартних методів ПК Ліра. При лінійно-спектральному методі в
якості сейсмічного впливу заданий спектр відгуку з ДБН В.2.224:2009, при прямому динамічному методі використовувався набір
синтезованих трикомпонентних акселерограм (ДБН).
Проведений аналіз показав, що внесок сейсміки в напруженодеформований стан конструкції значний (переміщення і напруження
збільшуються до 50%), причому більші значення отримані при
використанні прямого динамічного методу. Отримані результати
максимальних переміщень не перевищують допустимих значень,
отже дана будівля являється сейсмостійкою.

УДК 539.3
О.С.Глєбов,
студент
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ МОРСЬКОЇ БУРОВОЇ ПЛАТФОРМИ
ПРИ СЕЙСМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Бурова платформа являє собою досить жорстку просторову
решітково-рамну конструкцію, зроблену з прокатних труб різного
діаметра. Більшість розрахунків стосовно сейсмічної реакції
платформи виконано за допомогою ПК "Ліра".
Було використано три підходи до аналізу сейсмічних коливань
споруди. Перший розрахунок було здійснено в рамках лінійноспектральної теорії сейсмостійкості. Як відомо, вектор сейсмічних
інерційних навантажень при цьому розкладається на низку векторів,
кожен з яких відповідає певній головній формі коливань, а сумарна
реакція знаходиться за принципом суперпозиції. Другий підхід
використовує синтезовані акселерограми, які містяться в додатку до
ДБН. В цьому випадку реакцію можна отримати осередненням
відповідних пікових значень.
Слід зазначити, що хоча обидва розрахунки дають близькі
результати (розбіжність не перевищує 6%), покладатися на них
потрібно з обережністю, оскільки жоден не враховує в повній мірі
особливості процесу деформування. Зокрема, в першому випадку
наявність динамічних явищ враховується за допомогою коефіцієнтів
динамічності, тоді як другий розрахунок (динаміка в часі) не
відображає стохастичний характер діючого навантаження.
У третьому розрахунку була використана модель сейсмічного
прискорення основи у вигляді модульованого нестаціонарного
процесу, тобто у вигляді добутку квазіобвідної та центрованого
стаціонарного процесу з прихованою періодичністю. Як і в першому
варіанті розрахунку, застосувалось розкладання за формами
коливань. За розробленою методикою були отримані залежності від
часу стандартів параметрів НДС моделі платформи. Припускаючи,
що кожної миті імовірності значень цих параметрів розподілені за
нормальним законом, можемо за правилом ―трьох сігм‖ знайти їх
максимуми. Виявилось, що і ці результати відрізняються від двох
попередніх не більше ніж на 8%, що свідчить про їх достовірність.
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МОДЕЛЮВАННЯ СЕЙСМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ
РОЗРАХУНКУ СПОРУД БАШТОВОГО ТИПУ
У
роботі
розраховується
п‘ятиповерхова
будівля
із
залізобетонним каркасом службового призначення під час дії
сейсмічного навантаження.
Спочатку був проведений розрахунок окремо на три типи
навантаження: постійне, тимчасове і сейсмічне. Власна вага
конструкцій моделюється постійним
навантаженням, вага
тимчасових перегородок і навантаження від людей – тимчасовим
навантаженням,
сейсмічне
навантаження
відноситься
до
епізодичних навантажень.
При оцінці сейсмостійкості будівель та споруд був
використаний лінійно-спектральний метод розрахунку, в якому
сейсмічний вплив визначається за допомогою спектру відгуку. Даний
метод оснований на розкладанні системи диференційних рівнянь
руху власних формах. Аналіз сейсмостійкості включає обчислення
модальних інерційних сейсмічних навантажень, які залежать від
власних частот і форм. Ці навантаження задаються як статичні і
визначаються модальні відгуки конструкції (переміщення, моменти,
поздовжні і поперечні зусилля). Використовуючи сумарний відгук у
відповідному
особливому
сполученні
зусиль
(аварійному),
оцінюється сейсмостійкість конструкції.
Проведений
розрахунок
за
двома
розрахунковими
сполученнями (основне і особливе) показав, що внутрішні зусилля
суттєво відрізняються. При основному сполученні значні зусилля
виникають у ригелях, а сейсмічне навантаження збільшує зусилля у
колонах і горизонтальні переміщення конструкції. Таким чином
сейсмічне навантаження значною мірою впливає на напруженодеформований стан даної конструкції.

УДК 624.3:681.3
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студент,
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АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
МОРСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ТП -1
Метою даного дослідження є визначення напруженодеформованого стану палевої основи МТП за допомогою двох
розрахункових моделей програмного комплексу Scad.
Було розглянуто такі розрахункові моделі палевої основи:
- перша орієнтована на взаємодію паль із ґрунтом за
допомогою безрозмірних пружньо-піддатливих в‘язей. У цих в‘язях
фізичні
характеристики
різних
шарів
ґрунтів
задавалися
коефіцієнтами жорсткості по різних напрямках, що моделювали
піддатливість взаємодії з ґрунтом;
- друга модель ілюструвала взаємодію палевої основи із
зовнішнім
ґрунтовим
оточенням
яке
було
модельоване
восьмивузловими призматичними скінченними елементами з
різними,
відповідними
до
шарів
ґрунтів
фізичними
характеристиками.
Перша модель дає змогу визначити лише НДС палевої основи.
На відміну від безрозмірних пружньо-піддатливих в‘язей призматичні
скінченні елементи дають можливість визначити НДС ще й
неоднорідного зовнішнього середовища. Зв‘язок між об‘єктами
розрахунків складався за допомогою скінчених елементів з
бібліотеки СЕ ПК Scad.
Виконаний порівняльний аналіз двох моделей був покладений
у визначенні НДС палі, куща паль та пальового поля в цілому на такі
зовнішні одиничні навантаження: вертикальна сила, крутний момент,
згинаючий момент та поперечна сила. За результатами аналізу
виявлено невелику розбіжність результатів <5%.
Проаналізувавши допустиму розбіжність результатів, робимо
висновок що конструкцію палевої основи можна розраховувати за
допомогою ПК Scad, а ґрунтове середовище моделювати
безрозмірними пружньо-піддатливими елементами.
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ДИНАМІЧНА РЕАКЦІЯ ПРОСТОРОВОГО КАРКАСУ ЖИТЛОВООФІСНОГО ЦЕНТРУ НА ДІЮ СЕЙСМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Дослідження впливу коливального руху на напруженодеформований стан будівлі під час дії сейсмічного навантаження є
актуальним. Під час землетрусу відбуваються переміщення та
коливання поверхні земної кори, які безпосередньо передаються
через фундамент на будівлю і можуть викликати її руйнування.
Було
досліджено
динамічну
реакцію
просторового
залізобетонного каркасу житлово-офісного центру висотою 98,2 м на
дію сейсмічного навантаження. Будівля має розміри в плані по
довжині 39,7 м, по ширині 33,3 м. Матеріал конструктивних
елементів – бетон класу В30, висота поверху – 3,0 м. Товщина
несучих стін – 0,3 м, плит перекриття – 0,2 м ,фундаментного
ростверку – 1,5 м.
Розрахунок виконувався на основне і аварійне сполучення
навантажень методом скінченних елементів з використанням
ПК «Ліра». Стінові панелі та плити перекриття моделювались як
прямокутні скінченно-елементні пластини розміром 0,75х0,75 м.
Розрахункові горизонтальні складові сейсмічного навантаження
визначалися за спектральною теорією згідно з ДБН В.1.1-12:2006
«Будівництво у сейсмічних районах України».
Під час розрахунку просторового каркасу на аварійне
сполучення навантажень визначались форми вимушених коливань
та проводився аналіз перших чотирьох форм. Було встановлено, що
зусилля у фундаментному ростверку зростають у три рази порівняно
із зусиллями під час основного сполучення навантажень.
Отже, дослідження показали, що сейсмічні навантаження
суттєво впливають на несучу здатність конструкцій, тому необхідно
обов‘язково проводити аналіз сейсмостійкості об‘єктів, що
проектуються.
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АНАЛІЗ РЕАКЦІЇ ВИСОТНОЇ СПОРУДИ ПІД ЧАС ВІТРОВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ
У роботі розраховується 25-поверховий житловий будинок на
дію вітрового навантаження. Як розрахункова модель приймається
плоский поперечний розріз будівлі. Поперечні перерізи колон
прийняті прямокутними, ригелів – таврового профілю. Розрахунок
проводився на три основні навантаження: постійне (власна вага),
тимчасове (тимчасові перегородки, корисне навантаження) і
короткочасне (вітрове).
Експлуатаційне розрахункове значення вітрового тиску
визначається як добуток характеристичного значення вітрового
тиску і коефіцієнта надійності. Характеристичне значення вітрового
тиску дорівнює середній (статичній) складовій тиску вітру на висоті
10 м над поверхнею землі, яке може бути перевищено в середньому
один раз на 50 років, і визначається по карті залежно від вітрового
району.
Розрахунки на всі завантаження виконуються за допомогою
ПК «Ліра», що дає можливість оцінити основні характеристики
процесу коливання конструкції. Розрахунок проводився на основне
розрахункове сполучення зусиль, в якому враховується постійне
навантаження з коефіцієнтом 1, змінне тривале навантаження з
коефіцієнтом 0,95, вітрове (змінне короткочасне) з коефіцієнтом 0,9.
Значення переміщень і зусиль отримані окремо для кожного
завантаження і для основного сполучення навантажень. Таким
чином був проаналізований напружено-деформований стан
багатоповерхового будинку під час постійного і вітрового
навантажень. Вклад вітрового навантаження складає близько 3040% від загальних зусиль.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ

СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНІ МОДЕЛІ
РЕБРИСТИХ ОБОЛОНОК
Тонкостінні оболонкові конструкції широко використовуються в
різних галузях сучасної техніки. На практиці тонкостінні оболонки з
метою підвищення жорсткості та стійкості досить часто
підкріплюються ребрами. Наявність ребер істотно ускладнює
визначення напружено-деформованого стану (НДС) оболонки та
оцінку її несучої здатності.
При розрахунках за МСЕ ребра оболонок можуть моделюватися
як одновимірні (стержньові СЕ), двовимірні (оболонкові СЕ) та
тривимірні (просторові СЕ). Зазвичай використовуються стержньові
СЕ, при цьому обшивка апроксимується плоскими оболонковими СЕ.
Розрахунок такої спрощеної розрахункової моделі виконується за
теорією оболонок. Тривимірний підхід дозволяє розглядати ребристу
оболонку без введення спрощуючих гіпотез і тому більш точно
визначає НДС оболонки.
Мета роботи полягає у порівняльному аналізі НДС ребристої
оболонки із використанням програмного комплексу (ПК),
розробленого на кафедрі будівельної механіки і в НДІБМ КНУБА та
ПК "ЛІРА". Розроблений в НДІБМ ПК побудовано на основі
універсального просторового 8-ми вузлового СЕ, тривимірної теорії
пружності та моментної схеми скінченних елементів (МССЕ). В
ПК "Ліра" використовуються трикутні та чотирикутні плоскі
оболонкові СЕ, що засновані на співвідношеннях теорії оболонок.
Для апроксимації ребер в оболонці за ПК "Ліра" використовувались
як оболонкові, так і стержньові СЕ із застосуванням жорстких
вставок.
Досліджувалась квадратна у плані сферична ребриста
оболонка в геометрично-лінійній постановці. Розбіг прогинів за
МССЕ та ПК "Ліра" знаходиться у межах 2 %, що дозволяє
стверджувати про ефективність використання як двовимірного, так і
тривимірного підходу для дослідження ребристих оболонок.

Підсекція при кафедрі основ інформатики
УДК 681.31
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ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
MATLAB ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ
Пакет математичного моделювання (ПММ) MatLab — це
досить простий засіб для роботи з математичними матрицями,
графічної інтерпретації функцій, створення робочих оболонок (user
interfaces) з програмами в інших мовах програмування. Хоча даний
продукт спеціалізується на чисельному обчисленні, спеціальні
інструментальні засоби працюють з програмним забезпеченням
Maple, що робить його повноцінною системою для роботи з
алгеброю.
У роботі проведене дослідження і побудова графіків функцій
засобами ПММ MatLab. Для дослідження графіків функцій та пошуку
коренів рівняння в MatLab використовують функції fzero та roots.
Функція fzero реалізує пошук нулів (коренів) функції одного
аргументу. Звернення до функції fzero має вигляд: z=fzero ('<ім'я
функції>', x0, tol, trace), де x0 - початкове значення аргументу, в
околиці котрого відшукується дійсний корінь функції, значення якої
обчислюється в М-файлі з заданим ім'ям; tol - задана відносна
похибка обчислення кореня; trace - знак необхідності виво-дити на
екран проміжні результати; z - значення шуканого кореня.
Для зручності обчислень можливе створення функцій,
створених користувачем. Деякі важливі універсальні процедури в
MatLAB використовуються в якості змінного параметру імені функції
з якою вони оперують, і тому потребують при зверненні до них імені
М-файла, у якому записаний текст деякої іншої процедури (функції).
Такі процедури називають функціями функцій. Щоб скористатися
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такою функцією від функції, необхідно, щоб користувач попередньо
створив М-файл, у якому обчислювалося б значення необхідної
функції за відомим значенням її аргументу.
УДК 519.2
Г.О. Філімонов,
студент
ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАДАЧАХ
ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Створення і розвиток нових постсоціалістичних економік,
зокрема, в Україні, проходить на тлі суттєвих змін у всій світовій
економіці. Перехідний період розвитку вітчизняної (корпоративної)
економіки характеризується швидкоплинними тенденціями, що
вимагає від інвесторів керуватися чіткою і глибоко продуманою
системною політикою в управлінні своїми активами. Особливо це
актуально для умов глобальної кризи у світовій економіці.
Дослідження показують, що для економік, що розвиваються,
особливо характерним є те, що багато параметрів розвитку
суспільства й економіки знаходяться в закритичній області, що
визначає неефективність багатьох традиційних методів керування.
Крім того, варто враховувати, що в нинішньому кризовому стані
ключові змінні швидко змінюються в часі.
Положення на фінансових ринках є практично основним
атрибутом, що визначає стан і перспективи розвитку окремих країн,
регіонів і всього світового співтовариства в цілому. Це пов'язано, у
першу чергу, з тим, що фінансові ринки завжди працюють в умовах
невизначеності, що зумовлено ризиками.
Окремо варто зупинитися на ролі інформаційних технологій у
вирішенні задач керування економікою в умовах невизначеності.
Велика
частина
інформації,
якою
володіють
суб'єкти
господарювання, неточна, неповна і суперечлива. Крім того, зібрати
всю інформацію неможливо і не можна бути впевненими, яку саме
інформацію зібрано. Об'єктивно існує розбіжність між явним
знанням, тобто інформацією, яку можна знайти у звітності
підприємств та інформаційних базах даних, і прихованими знаннями,
що одержуються з досвіду і передаються непрямим шляхом.

Загальне методологічне завдання полягає в тому, щоб дати
інструмент перетворення прихованого знання у явне. Розробка
правильних управлінських рішень у сучасних умовах вимагає
використання ефективних методів виявлення прихованих знань, а
також удосконалених способів узагальнення і візуального
представлення великих обсягів інформації. Для цього необхідно
використовувати автоматизовані методи вилучення, узагальнення і
представлення інформації, виявлення нових структур у масивах
даних, а також вилучення нових знань з наявної інформації чи
досвіду.
УДК 004.738.5
А. І. Сурганова,
студентка,
О. О. Тихонова,
асистент
ПРОГРАМИ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС – ПЛАНІВ
Бізнес-план є досить важливим документом для організації
діяльності
фірми.
Створення
бізнес-плану
підприємства
здійснюється в декілька етапів: підготовка, розробка та реалізація
бізнес-плану. При створенні більш досконалого бізнес-плану,
підприємству потрібно підібрати відповідну для його цілей та
можливостей програму.
Програма Business PlanWriter підходить менш досвідченим
фахівцям і буде оцінена працівниками початківцями.
Програма
Business Plan PL адресована фахівцям з
фінансового прогнозування. Використання цієї програми істотно
полегшує створення бізнес-планів і розробку можливих напрямів
економічного прогнозування.
Project Expert грунтується на використанні методики UNIDO,
спрямованої на оцінку планів із залучення інвестицій та методики
фінансового аналізу, що враховує світові стандарти IAS.
Використовуючи програму, фінансист здатний, наприклад, визначити
ймовірну схему необхідних витрат і окупність певних типів
виробленого товару. Нескладно розрахувати мінімально можливий
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обсяг продукції, що випускається, і максимально допустимі витрати,
визначити потрібну виробничу програму і склад устаткування та
план реалізації. Програма відстежує виконання всіх етапів,
прописаних в плані; це відбувається завдяки постійному порівнянню
зазначених показників і тих, які утворюються в дійсності. Дана
модель програми надає користувачеві висновки, що стосуються
можливого збільшення обсягів роботи компанії в разі успішної
реалізації плану, прораховує прогнозований термін окупності,
створює прогнози щодо показників ефективності діяльності
підприємства, фінансова підтримка яких здійснюється за рахунок
загального бюджету.
УДК 004.738.5
М. Б. Тихонюк,
студент
БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В
ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
Безготівковий грошовий обіг - це рух грошових коштів без
використання готівкових грошових знаків шляхом перерахування сум
за рахунками в банках чи зарахування взаємних вимог. Безготівкові
розрахунки — це грошові розрахунки, які здійснюються за
допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші списуються з
рахунку платника і переказуються на рахунок отримувача коштів.
Переваги безготівкових розрахунків полягають в тому, що
зменшуються затрати праці і відсотки, пов‘язані з використанням
готівкових грошей (карбування, друк, перевезення, зберігання,
сортування), збільшуються можливості держави щодо регулювання
грошової маси та безперервного обігу коштів.
До форм безготівкових розрахунків відносяться: платіжне
доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитиви, векселі. Не
так давно з‘явилося таке поняття як «Електронна комерція».
Електронна комерція - придбання або продаж товару (здійснення
транзакції) за допомогою електронних носіїв чи через комп'ютерну
мережу. Дане поняття може включати в себе замовлення, оплату та
доставку товарів або послуг. Електронна готівка реалізується у

вигляді смарт-карти (smart-card), яка може бути електронним
гаманцем (e-purse) чи електронним портмоне (e-porte-monnaie), що
зберігає електронний варіант готівки. Смарт-карта містить всю
інформацію, потрібну для операцій з готівкою і використовується для
дрібних побутових розрахунків.
Переваги електронної комерції полягають у зменшенні витрат
на рекламу та на доставку, поліпшенні можливостей аналізу ринку і
стратегічного планування, нових можливостях для маркетингового
дослідження стану ринку та доступ до нових ринків збуту. Існують
правові аспекти електронної комерції, що необхідно враховувати при
операціях з віртуальними платіжними системами.
УДК 681.31
Г.Л. Васильєва,
доцент,
О. О. Залуцький,
М. І. Ничипоренко,
студенти
АВТОМАТИЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ ОБОРОТНИХ ВІДОМОСТЕЙ
ЗАСОБАМИ VBA І MS EXCEL
Більшість компаній використовують спеціалізовані журнали для
запису інформації, наприклад Журнал продажу і Журнал покупок.
У спеціалізованих журналах є мітка переносу =СИМВОЛ(214),
яка показує, що дана операція була перенесена із робочого листа
Продаж чи Покупки Журнал.xlsm в оборотну відомість дебіторської
заборгованості на листі ДебіторЗаборг або відомість кредиторської
заборгованості на листі КредитЗаборг робочої книги Книга.xlsm.
У журналах визначені динамічні імена діапазонів за допомогою
функції: =СМЕЩ($A$1;0;0;СЧЁТ($A;$A);1), при цьому, якщо
кількість числових значень в стовпці змінюється, то аргумент за
допомогою функції СЧЁТ буде перерахований.
На робочому листі ДебіторЗаборг книги Книга.xlsm створена
кнопка Перенести з журналу продаж, якій відповідає макрос. Якщо
дана операція не перенесена - не позначена міткою переносу,
виконуються оператори блоку WithThisWorkbook.Sheets ("Дебітор
Заборг"), і операція переноситься в головну книгу, оновлюється
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зведена таблиця на листі ДебіторЗаборг, щоб відобразити операції,
перенесені в журнал. Кнопці Перенести з журналу покупок на листі
КредитЗаборг книги Книга.xlsm відповідає аналогічний макрос.
Робочі книги Журнал.xlsm і Книга.xlsm повинні бути відкриті
для правильної роботи. У файлі Книга.xlsm створена підпрограма,
що відповідає об‘єкту ThisWorkbook (Эта книга) вікна Project
Explorer, яка автоматично виконується при відкритті файла
Книга.xlsm і автоматично відкриває також і Журнал.xlsm.
Використана технологія програмування на VBA автоматизує
процес створення оборотних відомостей, переміщення записів зі
спеціалізованих журналів на відповідні рахунки в головних книгах,
використання зведених таблиць MS Excel для визначення поточного
балансу кожної операції.
УДК 681.31, 624.01
Ю.М. Гуленко,
студентка,
В.О. Недін
асистент
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ VBA
EXCEL
Розглянута можливість і на прикладі продемонстрована
доцільність і зручність використання Visual Basic for Application (VBA)
для розв‘язання прикладних задач, пов‘язаних з розрахунками
елементів будівельних конструкцій на міцність.
VBA дозволяє швидко створювати різноманітні додатки, які
дозволяють розв‘язувати практично будь-які обчислювальні задачі.
При цьому створення програм за допомогою VBA в багатьох
випадках простіше і швидше, ніж при використанні інших мов
програмування.
Будучи
об'єктно-орієнтованою
мовою
програмування VBA легко дозволяє працювати із стандартними
об'єктами Microsoft Excel і одночасно дозволяє конструювати і
вставляти в програму свої власні об'єкти.
Використання VBA в MS Excel для задач, які пов‘язані з
розрахунками елементів конструкцій дуже зручно тим, що сам лист
Excel можна використовувати для організації введення вихідних
даних і виведення результатів виконання програми, також при цьому

певні дані можна визначати за допомогою окремих форм, які
викликаються елементами керування; кожній клітинці листа можна
надавати певне ім‘я, яке потім зручно використовувати в якості
змінної в формулах, як безпосередньо в клітинці на листі, так і в
тексті програми VBA; здійснювати перевірку умов, як безпосередньо
в клітинках листа, так і в тексті програми VBA; в тексті програми
можна, як безпосередньо здійснювати обчислення за формулами, а
потім результати виводити в певні клітинки, так і в процесі виконання
програми текстом конструювати формули різної складності в
строкові змінні, а потім їх зміст текстом виводити в клітинки
результату, який в свою чергу буде сприйматись як формули
клітинок; виконувати незалежні розрахунки і визначення параметрів
різними елементами керування.
Підсекція при кафедрі залізобетонних та кам’яних
конструкцій
УДК 624.011
А.В. Павлюк,
магістр,
Л.М. Скорук,
канд. техн. наук, доцент
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ АНКЕРУВАННЯ АРМАТУРИ
ЗА РІЗНИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Анкерування арматури запобігає її проковзуванню в бетоні під час
навантаження конструкції і гарантує спільну роботу бетону та сталі.
Щоб висмикнути або розірвати забетонований стержень
потрібно прикласти певну силу F, при цьому максимальні
напруження в матеріалі будуть біля грані, а згодом зростають в
напрямку заанкерованого кінця, саме в такий момент і починають
утворюватися та розкриватися тріщини.
Довжина анкерування арматури в бетоні залежить від ряду
чинників, серед яких вагомим є тип арматурного профілю. Так
арматура періодичного профілю має вищі показники зчеплення з
бетоном порівняно з гладкою. Новий профіль (серповидний
чотирьохсторонній) має меншу одновісну розпірність у порівнянні з
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двохстороннім, обумовленою рівномірним (об‘ємним) характером
розподілу зусиль по периметру (поверхні) стержня.
За рахунок сил зчеплення відбувається поступова передача
зусиль з арматури на бетон і залучення смуг бетону в роботу
конструкції. Порушення зчеплення між арматурою та бетоном
відбувається на мікрорівні з утворенням перших тріщин.
Існує два методи експериментальних досліджень зчеплення
стальної арматури з бетоном. Перший базується на основі старих
ГОСТів, при цьому арматурний стержень висмикується з бетонної
призми. А другий включає в себе випробування на зчеплення
арматури з бетоном за балочним методом RILEM/CEB/FIP, який
передбачає випробування спеціальних зразків бетонної балки на
згин.
Порівнюючи значення довжин анкерування, визначені за
різними нормативними документами можна зробити висновок про
те, що найбільшою є довжина анкерування арматури, отримана за
новими світовими нормами. Тому перехід до європейських
нормативних документів є дуже важливим та позитивним аспектом
розвитку галузі.
УДК 624.011
І.В. Mельник,
студент,
О.Д. Журавський,
доцент
МЕТОД
ПІДСИЛЕННЯ
МОНОЛІТНИХ
ПЕРЕКРИТТІВ
ПОСТНАПРУЖЕНОЮ АРМАТУРОЮ
Актуальність даної теми зумовлена проблемами, пов‘язаними з
понаднормативними прогинами монолітних перекриттів. До причин,
що викликають надмірні прогини можна віднести: 1) недотримання
технології виготовлення; 2) погана якість чи невідповідність
проекту бетону або/і арматури; 3) проектні помилки.
Принципово технологія підсилення полягає у влаштуванні
арматурних стержнів підсилення вже після набору бетоном міцності,
а іноді, – вже після введення конструкції у експлуатацію. Стержні
підсилення проектуються у приопорній зоні над плитою перекриття,

а у прольоті – під плитою. Анкеруються стержні у чвертях прольоту.
Таким чином загальна схема підсилення співвідноситься із епюрою
моментів у плиті. На конференції було представлено результати
розрахунку у програмному комплексі SCAD Office, а саме – дві
принципові розрахункові схеми підсилення постнапруженою
арматурою: 1) із арматурою, що паралельна координатній сітці в
плані («прямою»); 2) із косою, відносно координатної сітки, схемою
підсилення. За результатами досліджень була виявлена більша
ефективність «косої» схеми – за її допомогою компенсувалися до
50% прогину (з 14 мм розглядуваної моделі до 7 мм), за допомогою
«прямої» схеми – до 40% (до 8 мм). Було представлено результат
експерименту із різним напруженням у верхніх та нижніх стержнях,
що дозволяє компенсувати 65% попереднього прогину (до 5 мм).
Також було представлено схему анкера, розроблено його
попередню конструкцію. Була представлена технологія утворення
напруження в стержнях.
Отже, метод підсилення перекриттів постнапруженою
арматурою є перспективним і доцільним для подальших
експериментальних досліджень.
УДК 624.011
О.М. Постернак,
студент,
А.Я. Барашиков,
профессор
ПРОЕКТУВАННЯ БАЗАЛЬТОФІБРОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З
ЗАДАНИМ РІВНЕМ НАДІЙНОСТІ
Забезпечення надійності будівлі чи споруди – це
взаємопов‘язана оптимальна робота елементів та конструкцій,
різних матеріалів і вузлів та інженерних систем будівель протягом
усього терміну експлуатації. Забезпечення надійності – одне з
найважливіших завдань будівництва.
На сьогоднішній день в Україні існує два документи, які
нормують розрахунок будівлі на надійність: ДБН В.1.2-14-2009
«Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної
безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» та
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ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 «Основи проектування конструкцій. Системи
забезпечення надійності та безпеки в будівництві». Ці норми
передбачають напівймовірнісний розрахунок та пропонують
ймовірнісний метод розрахунку індексу надійності та порівняння
отриманого результату з доцільним (нормативним) значенням.
Базальтофібробетон має багато переваг над звичайним
бетоном: підвищену тріщиностійкість, в‘язкість, більшу витривалість
на вібраційні та ударні навантаження, краще опирається стиранню.
Але так як цей матеріал досить новий, то виникло питання щодо
надійності будівництва з використанням базальтофібробетону. Для
забезпечення проектування конструкцій з заданим рівнем надійності
було
розроблено
алгоритм
визначення
надійності
базальтофібробетонних згинальних елементів.
Висновки
Пропонований алгоритм визначення надійності базальтофібробетонних конструкцій дає:
1) можливість керувати культурою виробництва базальтофібробетонних конструкцій;
2) оптимізувати характеристики міцності та їх ймовірнісні
параметри й економічний ефект;
3) дослідити вплив і зв'язок між характеристиками міцності та
ймовірнісними параметрами.
УДК 624.011
М.О. Синиця,
студент,
Л.М. Скорук,
канд. техн. наук, доцент
ВРАХУВАННЯ ІСТОРІЇ НАВАНТАЖЕННЯ ТА МОНТАЖУ ПРИ
РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Напружено-деформований стан несучих конструкцій при
проектуванні визначають з використанням остаточної схеми будівлі,
тобто, з параметрами, якими вона буде наділена після здачі в
експлуатацію. Це обумовлено припущенням, що традиційна
розрахункова схема дозволяє визначити найбільш небезпечний стан

несучої системи всієї будівлі завдяки врахуванню всієї її маси, а
також експлуатаційних навантажень, які на стадії зведення відсутні.
Відмінність між розрахунком з урахуванням процесу зведення
(монтаж) та стандартним лінійним розрахунком полягає у різному
підході та осмисленні напружено-деформованого стану конструкції.
Визначальним фактором є те, що будівля, як система поєднаних
елементів, не виникає одразу з нічого, а з‘являється поступово, етап
за етапом, поверх за поверхом. А отже і навантаження до елементів
прикладаються поступово, накопичуючись та перерозподіляючись.
При такому баченні процесу зведення конструкції постало питання в
достовірності результатів розрахунків «багатоетапних» споруд і
необхідності коригування цих результатів. Для цього в більшості
сучасних програмних комплексах передбачений так званий режим
«монтаж», який дає змогу оцінити напружено-деформований стан
системи з урахуванням стадійності її зведення та виконати більш
точне проектування елементів залізобетонних конструкцій.
Режим "Монтаж" призначений для моделювання поведінки
конструкції (визначення її пружно-деформованого стану) в процесі
зведення. Процес зведення будівлі та, відповідно, розрахунок
розбивається на декілька етапів (стадій монтажу). Розрахунок
кожного наступного етапу виконується з урахуванням пружнодеформованого стану конструкції, визначеного за результатами
розрахунку попередніх етапів.
УДК 624.011
Д.А. Широкий,
студент
РОЗРАХУНОК СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ,
АРМОВАНИХ ЖОРСТКОЮ АРМАТУРОЮ
Головним завданням при проектуванні залізобетонних
конструкцій є розрахунок армування. Арматура в залізобетонних
конструкціях
встановлюється
переважно
для
сприйняття
розтягуючих зусиль та підсилення бетону стислих зон конструкцій.
Необхідну кількість арматури визначають розрахунком елементів
конструкцій на навантаження і впливи.
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В умовах сучасного будівельного виробництва, при будівництві
багатоповерхових висотних будівель, для зменшення перерізів
сильно
навантажених
колон
нижніх
поверхів,
доцільно
використовувати жорстку арматуру. У якості жорсткої арматури
можуть використовуватися сталеві зварні та прокатні профілі.
Використання даної технології істотно збільшує працездатність і
надійність колон каркаса багатоповерхових будівель і по суті є
безальтернативним.
Також жорстку арматуру можна використовувати, щоб не
робити складних риштувань, споруджуючи каркаси висотних будівель
та споруд. Жорстка арматура у вигляді прокатних двотаврів,
швелерів, кутиків до затвердіння бетону працює як металева
конструкція та сприймає навантаження від власної ваги, ваги
опалубки, що підвішується до неї і свіжо укладеної бетонної суміші.
Найбільше допустиме насичення арматурою 15%. При
більшому насиченні можливе відшарування бетону. Винятком є
ядрове армування, при якому площа поздовжньої і гнучкої арматури
може досягати 25%. При більшому проценті армування бетон не
бере участі в роботі перерізу елемента і є захисною оболонкою.
Експериментальні дослідження показали, що жорстка арматура
у вигляді стальних профілів і зварних просторових каркасів працює
спільно з бетоном аж до зруйнування. При цьому міцність бетону і
арматури з площадкою текучості використовуються повністю.
Несуча здатність залізобетонних елементів з жорсткою арматурою
не залежить від початкових напружень у ній, що виникають у період
зведення конструкції.

УДК 624.011
Р.В. Полтавченко,
студент,
Д.В. Сморкалов,
аспірант
РОЗРАХУНОК ДВОШАРОВИХ ПЛИТ
Будівельною і дослідницькою практикою виявлені суттєві
специфічні особливості роботи шаруватих елементів під
навантаженням, які досліджені недостатньо як теоретично, так і
експериментально.
Були досліджені 4 серії плит розмірами 800х800х60мм.
Обпирання плит шарнірне по контуру. Дві серії двошарових та дві
серії одношарових для порівняння їх роботи під навантаженням. В
двошарових плитах серії ПБФ та ПЗФ (сталефібробетон у
розтягнутій зоні, бетон у стиснутій та сталефібробетон у стиснутій
зоні і залізобетон у розтягнутій відповідно) тріщини утворювалися по
бісектрисах кутів нижньої поверхні, чим створювали відповідний
«конверт», що показало руйнування таке ж як для одношарових
плит.
Плити з шаром сталефібробетону у стиснутій зоні показали
найкращу несучу здатність в порівнянні з іншими зразками.
Для підтвердження експериментальних даних був проведений
розрахунок у ПК «Ліра» 9.6. Розрахункова модель побудована з
об‘ємних блоків, тип СЕ 236 (фізично нелінійний універсальний
восьмивузловий). По висоті розбита на шість шарів по 10 мм, шари
згруповані у 2 групи по три в кожній. У плані плита розбита на 169
об‘ємних
блоків.
Завантажена
рівномірно-розподіленим
навантаженням. Розрахунок проводився з урахуванням нелінійності
за експоненціональним законом нелінійного деформування.
Результати
розрахунку
показали
схожі
дані
з
екпериментальними в момент тріщиноутворення та відповідали
нормативним.
Результати за прогинами показали невідповідність з даними
експерименту. Це можна пояснити тим, що розрахункова модель не
є ідеальною і потребує доопрацювання.
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Підсекція при кафедрі опору матеріалів
УДК 539.3
А. А. Сташук,
студент,
А.М. Станкевич,
доцент,
В. К. Чибіряков,
професор
ЗНИЖЕННЯ ВИМІРНОСТІ РІВНЯННЯ СТАТИКИ ТОВСТОЇ
ПЛАСТИНИ ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ
Розглядається товста пластина, віднесена до декартової
системи координат у постановці плоскої деформації, переріз якої
займає область
.
По граничних поверхнях пластини задано граничні умови
загального вигляду, які моделюються пружними в‘язями із заданими
коефіцієнтами жорсткості.
НДС пластини можна описати системою диференціальних
рівнянь теорії пружності (плоска деформація) відносно компонент
вектора переміщень

та компонент тензора деформацій

, які є системою диференціальних рівнянь
часткових похідних першого порядку.
Для прогнозування НДС необхідно знайти розв‘язок системи
рівнянь, невідомі функції яких повинні задовольняти граничні умови,
тобто маємо граничну задачу, яка враховує не тільки об‘ємні сили
та
, але й силові та кінематичні дії в точках граничних
поверхонь.
Для розв‘язання цієї задачі пропонується комбінована
методика, яка наближено розв‘язує цю граничну задачу в 2 етапи.
На першому етапі двовимірна гранична задача зводиться до
одновимірної, яка є системою звичайних диференціальних рівнянь,
яка визначена на відрізку
з граничними умовами на кінцях
цього відрізку.
На другому етапі пропонується одновимірну граничну задачу
розв‘язувати високоефективним чисельним методом С.К. Годунова.

Секція 9. Удосконалення технології, організації, економіки та
управління будівництвом нових і реконструйованих об‘єктів
Підсекція при кафедрі економіки будівництва
УДК 069. 003
О. П. Бараненко,
студент
ПРОГНОЗУВАННЯ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО
СТАНУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРИ
РЕКОНСТРУКЦІЇ
ЖИТЛОВО-ОФІСНОГО
БУДИНКУ
Проведення фінансового аналізу підприємства є дуже
важливим фактором, оскільки ще до початку реконструкції необхідно
передбачити чи зможе дана організація оплатити всі витрати на
проведення даних заходів.
До фінансового аналізу підприємства належать такі показники:
показники щодо прибутковості підприємства (рентабельність
загальна, рентабельність основної діяльності), показники щодо
оцінки ефективності використання економічного потенціалу
підприємства
(рентабельність
авансованого
капіталу,
рентабельність власного капіталу), показники щодо оцінки
ліквідності підприємства (коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт
миттєвої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності).
Внаслідок реконструкції будинку було отримано ряд переваг: У
процесі дослідження було встановлено, що після реконструкції
спостерігається значна економія від скорочення втрат тепла
будинком у зв‘язку з його утепленням. Окрім того, ще однією
перевагою являється дохід, що ми одержимо від продажу додаткової
площі квартир, отриманої при надбудові поверхів, переплануванні та
ін. До цього слід додати ще й дохід від оплати за оренду приміщень
1-го поверху, підвалу та інших нежитлових приміщень, а також дохід
від додаткової оплати мешканцями комунальних послуг, зумовленої
підвищенням комфортності житла після реконструкції будинку.
Провідну роль також відіграє економія від скорочення втрат води,
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газу, електроенергії та тепла за рахунок застосування нових
приладів обліку, контролю та регулювання.
На основі приведених вище факторів, враховуючи, що дохід від
реконструкції починає поступати після її закінчення визначаємо
термін окупності даного будинку.
Розрахунок
терміну
окупності
проводимо
методом
дисконтування.
Висновок: проаналізувавши фінансовий стан організації
«Проектне бюро державного управління справами» можна зробити
висновок, що діяльність даного підприємства є в цілому стабільною,
має не високу ефективність використання економічного потенціалу,
власний і запозичений капітали застосовуються підприємством
неефективно, платоспроможність даної організації низька. В цілому
стан організації погіршився порівняно з тим, що ми спостерігали на
початку будівництва. Показники погіршились у зв‘язку з
реконструкцією за власні кошти підприємства. Після закінчення
реконструкції очікується покращення показників даної організації,
оскільки в подальшому реконструкція проводитись не буде.
УДК 69.003 (073)
К. Ю. Бур’ян,
студент
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА
ЕКСПЕРТИЗА
ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПРОЕКТУ
ЯК
ПОШУК
РЕЗЕРВІВ
ПІДВИЩЕННЯ
ЙОГО
ЕФЕКТИВНОСТІ
Соціально-економічний
розвиток
країни
залежить
від
привабливості «інвестиційного клімату». Багато в чому його
покращенню мають сприяти такі нові законодавчі акти як Податковий
кодекс України та Закон про регулювання інвестиційної діяльності.
Законодавче тло – це необхідна, але ж недостатня умова для
зростання обсягів інвестицій. Не менш потрібна впевненість
інвесторів в економічній доцільності та фінансовій спроможності
ініційованих проектів. Для своєчасних та неупереджених оцінок
щодо того, «бути чи не бути проекту», потрібна методологія
експертизи проектів з сучасним інформаційним і програмним
забезпеченням та ітераційний розпорядок її проведення.

У ході ітераційної експертизи з‘являється безліч варіантів щодо
спрямування грошових потоків за їх розміром, напрямами та у часі.
Комп‘ютеризація розрахунків дозволяє оперативно оцінювати
кожний варіант за критеріальними показниками проекту (з
урахуванням обмежувальних показників) та обрати для реалізації
кращий варіант. При експертизі одного і того ж проекту, з
однаковими вихідними даними, в умовах однакового податкового
середовища, коефіцієнти варіації цих показників суттєві: термін
окупності – 11,62%; IRR – 8,71%; NPV - 34,15%.
Ітераційний розпорядок фінансово-економічної експертизи
дозволяє запропонувати інвестору обґрунтовану та упорядковану в
часі сукупність корисних економічних рішень. Такий дороговказ буде
у пригоді для кожного інвестора. Експертизу інвестиційних проектів
можна розглядати і як суто оптимізаційну задачу, що налаштована
на екстремальне значення критеріального показника. Наприклад,
досягти максимального значення IRR (критерій) за таких умов
(обмеження): термін окупності інвестиційних витрат має бути ≤ 3,5
роки, рентабельність реалізованої продукції - ≥ 0,18; коефіцієнт
фінансової незалежності - ≥ 0,5; тощо.
УДК 69.003.658.012.12
Т.Ш. Ділення,
студент
МЕТОДИКА
ВИЗНАЧЕННЯ
КОШТОРИСНОЇ
ВАРТОСТІ
ПРОЕКТНИХ РОБІТ
Питання визначення вартості проектних робіт в Україні є
доволі цікавим через один фактор: те, що рекомендує держава
відрізняється від того, що створив ринок. При використанні коштів
держбюджету можна застосувати способи визначення вартості
проектних робіт тільки згідно з ДБН Д.1.1-7-2000 (котрі, на мою
думку, мають недоліки).
На даний момент існує 3 методики розрахунку проектної
вартості робіт:
1. Калькуляційний метод.
2. Метод усереднених відсоткових показників.
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3. Метод визначення вартості проектних робіт, виходячи з
ринкової ціни на проектування одного квадратного метра будівлі.
Перші дві є обов‘язковими при використанні коштів
держбюджету.
По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із
залученням інших джерел фінансування, ці норми носять
рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється
контрактом.
Основними недоліком обох методів, порівняно з методом
визначення вартості проектних робіт, виходячи з ринкової ціни на
проектування одного метра квадратного будівлі, є швидкість
прорахунку.
Метод розрахунку за відсотком від вартості БМР (особливо
при використанні коштів держбюджету), на мою думку, має ще один
недолік, через те, що у вартість БМР закладається «корупційний
податок» близько 50% (за підрахунками українських і світових
організацій). Тобто виходить, що держава рекомендує платникам
податків після сплати "відкатів" чиновникам, закладених у вартість
БМР, проплатити завищену вартість проектних робіт.
Калькуляційний метод визначення кошторисної вартості
проектно-вишукувальних робіт, на мою думку, у сучасному вигляді
має суттєву проблему: збірники цін створювалися ще за часів СРСР
і з точки зору «ручної» планової радянської економіки були
правильним рішенням. Звичайно, при сучасному розрахунку ми
застосовуємо перехідні коефіцієнти, але в ринковій економіці
коливання ціни (в даному випадку на проектні роботи) може
відбуватися дуже стрімко, особливо в часи кризових явищ (що ми й
бачили 3 роки тому), при цьому реакція чиновників, які мають
затвердити нові коефіцієнти навряд чи буде вчасною (якщо взагалі
буде). В такій ситуації ми матимемо тендер, на якому з
держбюджету буде сплачена ціна, яка не відповідає реальності, що
звичайно приємно для виконавця замовлення, але не відповідає
інтересам платників податків. Або ситуація навпаки: ринкові ціни
зросли, а держава не встигла провести корегування – на тендері
немає учасників. Загалом цей метод ускладнює те, що можна
зробити набагато простіше.
Після проведення дослідження були внесені такі пропозиції:

- проводити розрахунок вартості проектних робіт за ціною
проектування 1м2 площі будівлі;
- проводити щоквартально моніторинг ринкових цін на
проектні роботи по регіону, місту;
- запровадити використання середньозважених цін на
проектні роботи з максимальною похибкою в 3% при проектуванні
об‘єктів з використанням коштів держбюджету;
- забезпечити прозорість і чіткість визначеності умов тендеру.
Умови тендерів мають бути розроблені і записані на рівні ДБН для
об‘єктів залежно від рівня складності.
УДК 738.03(477)
М. В. Стецюк,
студент
РОЗВИТОК РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ
За умов нестачі та відсутності власних фінансових ресурсів,
підприємства звертають увагу на альтернативні джерела
фінансування своєї виробничо-господарської діяльності. Поряд із
такими традиційними формами фінансування, як кредит чи випуск
цінних паперів дедалі поширенішими стають лізингові послуги. Але,
почавши розвиватися порівняно недавно, багато потенційних
клієнтів, розглядаючи питання про джерела фінансування
виробничої діяльності, просто не розглядають лізинг та його
переваги, надаючи переваги кредитуванню.
Проблеми розвитку ринку лізингових послуг в Україні
розглядалися у багатьох працях вітчизняних науковців. Дослідження
ринку лізингових послуг проводить Міжнародна фінансова
корпорація (IFC) в рамках проекту "Розвиток лізингу в Україні".
Збором статистичної інформації з метою виявлення тенденцій
розвитку лізингового ринку займається Асоціація "Українське
об'єднання лізингодавців".
Розглянуто стан лізингового ринку в Україні: проаналізовано
динаміку збільшення кількості лізингових компаній та середні
терміни дії лізингових угод, динаміку зміни кількості і вартості
лізингових договорів у будівництві, структуру джерел фінансування
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лізингових операцій. Протягом 2009-2011 рр. спостерігається спад
кількості укладених лізингових угод у будівництві відносно інших
галузей економіки країни. Найбільшим попитом серед предметів
лізингу користується техніка, машини та устаткування.
Встановлено вразливість ринку лізингових послуг в Україні до
впливу кризових явищ в економіці, хоча переваги лізингу над
банківським кредитом стають особливо відчутними у кризових
умовах. Удосконалення лізингового законодавства поряд із
покращенням взаємної поінформованості суб'єктів ринку лізингових
послуг може істотно підвищити ефективність останніх. Лізинг як
прогресивний
метод
матеріально-технічного
забезпечення
спроможний підштовхнути процеси спаду виробництва та оновлення
технологічної бази підприємств є безумовно надійним джерелом
становлення та розвитку будівельної галузі.
УДК 69:338.26
А.С. Рязанов,
студент
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЧИХ
РЕСУРСІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У БУДІВНИЦТВІ
Управління витратами виробничих ресурсів на забезпечення
якості у будівництві, перш за все, передбачає інноваційні зміни в
плануванні і здійсненні контролю. Такі інноваційні заходи
розробляються в річному бізнес-плані з відповідним забезпеченням
виробничими ресурсами.
Для прикладу можна сформувати такі основні складові витрат,
зокрема витрати попередження дефектів, витрати контролю,
витрати браку.
Витрати попередження дефектів виникають при намаганні
гарантувати виконання бездефектних БМР. Досягненню цієї мети
сприяють управління якістю, планування рівня якості і його
забезпечення, реєстрація і аналіз браку, тощо.
Витрати контролю пов‘язані із визначенням відповідності
виконаних БМР технічним умовам і стандартам. До них належать
витрати: на утримання лабораторії та інших служб, які здійснюють
контроль якості робіт, приймальний контроль і випробування тощо.

Витрати браку – це витрати за наявності дефектів у виконанні
окремих видів БМР, зокрема: вартість використаних матеріальних та
енергетичних ресурсів, виправлення наявних дефектів і переробка
окремих видів БМР, додаткові витрати, пов‘язані із змінами в
управлінні та плануванні тощо.
Вдосконалення планування і контролю витрат на забезпечення
якості підвищує їх ефективність у 2-3 рази.
Підсекція при кафедрі технології будівельного виробництва
УДК 693.5
О. Литвиненко,
студент,
Г.В. Шпакова,
канд. техн. наук
ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД МАЛОЇ ПОВЕРХОВОСТІ В
НЕЗНІМНІЙ ОПАЛУБЦІ ІЗ ВСПІНЕНИХ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ
БЛОКІВ
Технологія «Термодім» була розроблена італійською компанією
"PLASTBAU", а з 1976 року вже в Німеччині компанія «Reno- vaTermodom» налагодила виробництво термоблоків. Україна першою з
країн СНД у 1995 році прийняла державні будівельні норми, що
регламентують всі питання будівництва будинків з пінополістирольних
блоків незнімної опалубки (ДБН В.2.6-6-95). За діючими нормам в
Україні дозволено будівництво «термобудинку» висотою до п‘яти
поверхів.
Згідно з санітарно-гігієнічними нормами пінополістирол є не
шкідливим, оскільки з нього виготовляють і одноразовий посуд, і
упаковку для продуктів харчування. При цьому він не створює
живильного середовища для грибків та бактерій, не підлягає
розкладанню під впливом мікроорганізмів і не має обмеженого
терміну придатності. Крім того, пінополістирол має здатність
«дихати», тобто повільно пропускати через себе повітря.
Технологія виготовлення конструкцій з термоблоків аналогічна
до технології влаштування монолітних залізобетонних конструкцій,
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але має ряд економічних переваг: спрощення процесу і скорочення
часу будівництва, скорочення необхідних матеріально-технічних
ресурсів (кількість кранів, робітників). Наприклад, для будівництва
котеджів не потрібні крани та самоскиди: бригада робітників з 3-4
чоловік зводить стіни одного поверху за 4-5 днів.
Вироби з пінополістиролу стійкі до старіння і при правильному
використанні зберігають стабільні властивості, форму і розміри
тривалий час. Крім того, завдяки звукопоглинальним якостям
полістиролу, стіни зведені з термоблоків дозволяють максимально
виключити вплив міського шуму на мешканців і знизити гучність
звуку.
Враховуючи зазначені переваги, в Україні все частіше
віддається
перевага технології будівництва з термоблоків, як
основного матеріалу каркасу.
УДК 69.058.4
Т. Семців, Д. Казаков,
М. Дідіченко, І. Накул,
студенти,
О.М. Махиня,
канд. техн. наук, доцент
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОПОРЯДЖЕННЯ ІНТЕР’ЄРІВ
На сьогодні в будівельній галузі застосовують досить широку
гаму різноманітних способів опорядження інтер‘єрів. Зважаючи на
це, в доповіді була зроблена спроба комплексної оцінки
різноманітних варіантів опорядження. Вона ґрунтувалась на таких
напрямках аналізу параметрів технологічних варіантів опорядження:
- аналіз декоративно-естетичних властивостей покриттів,
який дозволив виявити можливості створення індивідуального і
цілісного образу, варіації у можливих комбінацій кольору, текстури
та малюнку, а також їх можливі варіанти поєднання;
- аналіз фізико-механічних та хімічних характеристик
покриттів, що показав їх пристосованість до влаштування,
експлуатації та створення комфортних умов у житлових
приміщеннях;

- аналіз технологічних показників та особливостей
технології влаштування, який визначив технологічність покрить та
складність їх влаштування;
- аналіз умов та особливостей експлуатації покрить, що
дозволив встановити їх відносну довговічність та ступінь складності
догляду за ними;
- аналіз техніко-економічних показників покрить та
узагальнення отриманих результатів, що дозволило встановити
області застосування розглянутих варіантів опорядження інтер‘єрів.
У доповіді були проаналізовані такі варіанти опорядження
інтер‘єрів: опорядження стін «рідкими» шпалерами «Bioplast»,
текстильними шпалерами «Rush», акриловою фарбою «Indeko-Plus»
фірми
«Caparol»,
акрилатно
вододисперсійною
фарбою
«LandSensation» фірми «АRREGHINI».
На основі проведеного аналізу можна зробити висновки, що
кожне покриття має свої переваги та недоліки, добрі технічні
характеристики та яскраві декоративно-естетичні показники, різну
структуру покриття та технологічні особливості. Вибір кращого тут
залежить від комплексу різних факторів, таких як: умови, ідеї,
концепції та стилю приміщення, фінансової спроможності замовника
та наявності кваліфікованих виконавців, та взагалі інформованості
кінцевих користувачів.
УДК 69.057.2 (088.8)
Д. Серебрянський,
студент,
К.В. Черненко,
аспірант
ТЕХНОЛОГІЯ
МОНТАЖУ
ВЕЛИКОБЛОКОВИХ
ПОКРИТТІВ
ДОМКРАТНИМИ СИСТЕМАМИ З ОДНОЧАСНИМ ЗВЕДЕННЯМ
ОПОРНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
Домкратні системи представляють собою механізм, який за
допомогою одного або декількох домкратів дозволяє циклічно
виконувати основні монтажні операції і прийоми з підйому
(переміщення), орієнтування, наводки та встановлення у проектне
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положення великоблокового покриття. У будівельній практиці
найбільший розвиток набули методи монтажу з застосуванням
крокуючих домкратних систем для переміщення надважких блоків
покриття або частин споруд при їх насуванні по горизонтальних або
похилих напрямних при поелементному (посекційному), покроковому
підйомі або по накочувальних шляхах.
Домкратні системи мають ряд переваг перед іншими системами механізації підйому надважких і великоблокових покриттів, а
саме: вони дають змогу протягом всього терміну піднімання
виконувати робітниками циклічні (типові) операції і прийоми: монтаж,
бетонування, вивіряння, закріплення, зварювання, установка болтів
тощо. При цьому найбільш трудомісткі операції можуть бути
автоматизовані, наприклад, підйом і переміщення домкратних
систем.
Кількість пристроїв визначають розрахунком відповідно до
маси покриття. Пристрої та колони встановлюють на низьких
проектних відмітках безпосередньо перед підйомом покриття після
остаточного завершення укрупненого збирання.
Перелік основних операцій і прийомів виконання робіт з
укрупнення конструкцій великоблокового покриття і встановлення
системи підйомників визначається технологічною картою. До
переліку таких основних операцій з укрупнення покриття на низьких
підмостках входять:
 монтаж конструкцій покриття по визначеній в технологічній
карті технології укрупнення;
 вивіряння положення елементів і конструкцій, які були
змонтовані при укрупненні;
 тимчасове і остаточне їх закріплення;
 встановлення системи крокуючих домкратних підйомників на
всіх колонах, які будуть виконувати функції експлуатаційних; їх
вивіряння і закріплення для наступного включення в роботу по
циклічному підніманні покриття з одночасним нарощуванням колон
тощо.
Піднімання покриття виконується циклічно з одночасним
нарощуванням колон. Така технологія виконання робіт може
дозволяти по спеціально розробленій для домкратних систем

програмі, послідовно виконувати наступні цикли монтажу
великоблокового покриття, а саме:
1.
Переміщення (підйом) великоблокового покриття на
висоту ходу штоку поршня домкрата (1-1,5 м, а в окремих випадках
при застосуванні телескопічних домкратів системи ЕZ600-40 шляхом
втягнення напрямних разом з витягненням домкратів);
2.
Встановлення та тимчасове закріплення на оголовку
несучої колони наступного її елементу (висота підйому
розрахункова, яка залежить від схеми встановлення домкратів і
повинна бути достатньою для заведення колони в проектне
положення);
3.
Вивіряння – визначає положення блоку в плані, по висоті,
горизонталі, фіксує, контролює і забезпечує дотримання вимог
проекту виконання робіт (ПВР), а за відхилень – контролює і виконує
відповідні виправлення;
4.
Закріплення і передачу навантаження від покриття на
новий оголовок колони;
5.
Переміщення
домкратів
в
початкове
положення
механізмом переміщення, розташованим на опорній плиті.
УДК 69.056.018
С.О. Масельський,
студент,
В.І. Терновий,
канд. техн. наук, професор
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ
Для будівництва каркаса висотних будівель і споруд
використовують монолітний залізобетон. В основному застосовують
бетон класів С40 – С60 і навіть С60 – С90. Вимоги до бетону стають
особливо жорсткими і без сучасних технологій модифікації
монолітного бетону у висотному будівництві не обійтися.
Усі технологічні процеси, починаючи від приготування бетонної
суміші і до її укладання, підлягають ретельному контролю.
Приоб'єктний автоматизований бетонний вузол, що забезпечує
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приготування модифікованих бетонних сумішей використовують
частіше.
Будівництво сучасних висотних будівель пов'язане із
застосуванням
потужних
бетононасосних
установок.
Автобетононасоси подають бетонну суміш під час зведення
підземної частини і перших поверхів споруд. Стаціонарний
бетононасос забезпечує безперебійне подання бетонної суміші на
всю висоту будівлі. Баштовим кранам відводиться роль допоміжного
засобу.
Зварювання арматури для висотних будівель недопустиме.
Рекомендується застосовувати для стику арматури муфти.
Опалубочні системи визначають трудомісткість на бетонних
роботах. При зведенні будівель кількістю поверхів до 20 – 30 можна
застосовувати традиційні опалубні системи.
Темпи зведення споруд в таких системах опалубки 3 – 4
поверхи в місяць. При будівництві будівель більше 30 поверхів
необхідно застосовувати переставні самопідйомні опалубки з
гідравлічним приводом. Самопідйомні опалубки вирішують питання
встановлення опалубки, розопалублення конструкцій, механічного
переміщення опалубки по висоті, безпечні умови робіт і
максимальний захист від вітру.
Традиційні баштові крани доцільно застосовувати при зведенні
будівель висотою не більше 70–80 м. За висоти до 130–140 м слід
використати приставні баштові крани.

Секція 10. Створення, удосконалення та експлуатація будівельної
техніки, заходів автоматизації і роботизації
Підсекція при кафедрі будівельних машин
УДК 621.979
Є.В. Баландін,
студент,
В.П. Рашківський,
доцент
РОЗРОБКА МОДУЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ КОВЗНОЇ
ОПАЛУБКИ
Розробка та створення допоміжного будівельного оснащення
модульного типу є основною задачею при вдосконаленні технології
виконання будівельних робіт.
З огляду на те, що в нашій країні технологія монолітного
будівництва набула високих темпів, постає задача створення
мобільних модульних блоків, для використання в ході механізації
бетонних робіт.
Метою роботи є розробка модульної конструкції вертикальної
ковзної опалубки для зведення монолітних вертикальних
залізобетонних конструкцій.
У запропонованому конструктивному рішенні опалубні щити
являють собою нескінченну стрічку, що навивається між приводним
та натяжним валом, розміщені вертикально один відносно одного.
При повороті приводного вала відбувається переміщення стрічки та
відповідно опалубка переміщується вертикально.
Конструкція запропонованої ковзної опалубки виконана таким
чином, що являє собою окремий автономний модуль, який може
використовуватися самостійно або об‘єднуватись з аналогічними
модулями для формування різних профілів конструкцій, які
зводяться.
Об‘єднання в функціональні модулі дозволяють розробити
ковзну опалубку з прямолінійним або дугоподібним профілем
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отримуваної вертикальної конструкції, а їх об‘єднання або
розосередження дозволяє значно розширити межі використання
такої опалубки та скоротити строки виконання монолітних робіт на
об‘єкті.
УДК 621.979
М.О. Барилюк,
студент
ЩІТКОВИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН З РУХОМИМИ ЗКОЛЮВАЛЬНИМИ
ЕЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ОЧИЩУВАННЯ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
При експлуатації дорожніх покриттів основною задачею є
забезпечення їх цільності та чистоти. Хоча чистота дорожнього
покриття є не основною задачею, але вона, як правило, визначає
довговічність строку служби несучого верхнього шару покриття.
Для забезпечення дорожнього покриття в чистому стані
використовують спеціальну комунальну техніку з робочими
органами різного типу. Зокрема, використовують щіткові очисники,
бульдозери, маніпулятори і т. д. Окремою задачею є утримання
доріг в чистому стані в зимовий період. Інакше сніг, що випадає на
поверхню утворює ущільнене снігове покриття (наст), яке
призводить до руйнації верхнього шару дороги.
Метою роботи є розробка та модернізація щіткового робочого
обладнання снігоочищувача.
Для цього розроблено конструкцію, в якій за аналог взято
щітковий робочий орган з полімерним ворсом. У несучому циліндрі
щітки між елементами ворсу по периметру діаметрально виконані
отвори, в яких розміщені зколювальні елементи у вигляді штиря.
Зколювальні елементи мають можливість руху відносно несучого
циліндру щітки та приводяться в дію завдяки використанню силового
гідроприводу.
Отримана конструкція щіткового робочого органа дозволяє
виконувати очищення дорожнього полотна від різного типу
забруднень. Причому можливість висування зколювальних
елементів у ході роботи дозволить на практиці виконувати очищення
важкодоступних місць на дорозі (тріщин, вибоїн тощо) або зчищати
налиплий бруд з дорожнього покриття.

УДК 621.879
В.О. Бондар,
студент
РОБОЧІ ОРГАНИ ТРАНШЕЄКОПАЧІВ З ПРОСТОРОВО
ОРІЄНТОВАНИМИ НОЖАМИ
До основних критеріїв раціональності різальної частини
робочих органів землерийних машин відносяться: можливо мала
енергоємність різання ґрунтів і динамічна завантаженість; не
перевищення встановленого розміру відокремлювальних кусків
ґрунту; правильність геометричної форми поверхні масиву, що
утворюється; надійність і довговічність; зручність і простота
відновлення.
Проведені теоретичні і експериментальні дослідження
дозволили запропонувати використання принципів косокутного
різання в конструкціях робочих органів землерийних машин, в
результаті чого забезпечується зниження енергоємності різання в
залежності від конкретних умов, зниження динамічних навантажень і
підвищення надійності та довговічності різальних елементів. Таке
рішення вирішило ряд невідкладних практичних задач з
удосконалення різальних частин робочих органів екскаваторів,
розпушувачів, траншеєкопачів, грейферних і бурильних машин. На
основі знайдених закономірностей визначені раціональні параметри
установки просторово орієнтованих ножів: кут різання змінюється в
діапазоні від 30° до 40°, а кут повороту в плані – від 30° до 45°.
Проведені експериментальні і теоретичні дослідження процесу
різання ґрунтів орієнтованими ножами дозволили розробити нові
конструкції робочих органів траншеєкопачів, які захищені двома
патентами України.
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УДК 621.923
О.В. Верба,
студент,
Г.М. Мачишин,
асистент

ДОРОЖНА МАШИНА З ЩІТКОВИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ
Незадовільний зимовий стан доріг призводить до зниження
швидкості руху автомобілів, неповноцінного їх використання та
простою, а також значного подорожчання автомобільних
перевезень. На автомобільних дорогах з інтенсивним рухом
транспорту повинно вестися регулярне патрульне снігоочищення під
час якого сніг, що прибирається із проїзної частини, буде
обов'язково відкинутий убік на таку відстань, щоб запобігти
утворенню сніжних валів поблизу узбіччя й тим самим або хоча б
істотно обмежити замітання снігу під час хуртовин.
Розглянувши технології збирання снігу, було виявлено, що
найбільшу продуктивність й найменшу енергоємність має технологія
механічного збирання снігу в транспортний засіб. Провівши
дослідження конструкцій, було виявлено основні недоліки
навантажувальної техніки і, як наслідок, було запропоновано нову
конструкцію лапового снігонавантажувача оснащеного щітковим
робочим обладнанням, котрий виконує зачищення дорожнього
полотна від снігу за лаповим навантажувачем з одночасною
подачею його на транспортер. Це дозволяє знизити коефіцієнт
використання ручної праці, пов'язаної із кінцевим зачищенням
дорожнього полотна після проходу лапового навантажувача, що
дозволило підвищити продуктивність при навантаженні снігу в
транспортний засіб порівняно з серійним навантажувачем КО-206А
на 11,2%.

УДК 624.132.3
Ю.С. Воронков,
студент
ЗМІННЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДІВ НА БАЗІ
ОДНОКІВШЕВОГО ЕКСКАВАТОРА
Внаслідок складної ситуації на ринку енергоносіїв важливе
значення
має
гарантія
стабільності
та
безперебійного
енергопостачання, насамперед нафти і газу, по нафто-газових
магістралях, які потребують суттєвого оновлення.
Також періодичному ремонту і реконструкції підлягають
комунальні трубопроводи, особливо каналізаційні і водопровідні.
Для виконання цих робіт необхідне застосування кількох машин, які
послідовно виконують розкривання траншеї, видалення труби і її
укладання.
Зазвичай
для таких робіт
використовуються:
одноківшевий екскаватор (для розкривання траншеї), спеціальне
обладнання (для видалення та заміни труби), для засипання
траншеї використовується як бульдозер, так і одноківшевий
екскаватор.
Пропонується конструкція обладнання, яка може частково
зменшити витрати на виконання цих робіт. Як базова машина
використовується одноківшевий екскаватор, робочим органом якої є
захватний пристрій. Для вибору захватного пристрою було
проведено патентний пошук. Основним механізмом було обрано
пристрій, який складається з двох рукояток та обертового механізму,
на кінцях рукояток встановлені захвати. Було розглянуто декілька
видів захватів, з них було обрано захват, у якого за рахунок штока
гідроциліндра можуть одночасно рухатися дві щелепи.
Робоче обладнання складається із обертового механізму, до
якого кріпляться дві рукоятки, які можуть сходитись і розходитись за
допомогою гідроциліндрів, на кінцях рукояток встановлені з‗ємні
захвати, замість яких можна при зближеному положенні рукояток
встановити ківш.
Обладнання працює таким чином. Спочатку траншеї
розкриваються за допомогою ковша, потім ківш знімається і труба
витягується їз траншеї захватно-кліщовим пристроєм. Нова труба
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укладається в траншею і засипається. Засипання траншеї можна
виконувати як бульдозером, так і екскаватором.
УДК 621.979
Д.Р. Галінзовський,
студент
СНІГОПРИБИРАЛЬНА МАШИНА З РУХОМИМ НОЖЕМ
ВІДВАЛЬНОГО РОБОЧОГО ОРГАНА
Для забезпечення дорожнього покриття в чистому стані
використовують спеціальну комунальну техніку з робочими
органами різного типу. Зокрема, використовують щіткові очисники,
бульдозери, маніпулятори і т. д.
У зимовий період основною задачею є своєчасне прибирання
снігових опадів з поверхні дороги або з насипів, утворених при
розчищенні ділянок.
Проте основним недоліком існуючих машин для переміщення
снігових матеріалів є статичність роботи їх робочих органів, що на
практиці виявляється у складності занурення відвального робочого
органа у товщу снігу – машина пробуксовує і відвал заповнюється
не повністю. При цьому сніг ущільнюється, що в свою чергу знову
ускладнює його прибирання з дороги.
Метою
роботи
є
розробка
робочого
обладнання
снігоприбиральної машини з активним робочим органом.
Для цього в запропонованій конструкції виконано ніж відвалу з
можливістю поперечного переміщення, що дозволяє в ході роботи
підрізати розроблюваний матеріал та відокремлювати його від
основи. Ніж відвалу – просторово орієнтований.
Для запропонованої конструкції розроблено спеціальний
силовий гідроциліндр та гідравлічну схему його керування в
автоматизованому режимі. Для цього силовий циліндр сполучено з
силовою установкою через слідкуючий пристрій, що дозволяє в
момент занурення ковша, тільки у випадку поганого заглиблення
ножа, вмикати коливальний пристрій, що приводить в дію рухомий
ніж.

Практичною цінністю запропонованої розробки є суттєве
зменшення пробуксовування приводних коліс машини в ході
заглиблення її робочого органа в розроблюваний матеріал.
УДК 621.867
В.Г. Галісевич,
студент,
І.В. Русан,
доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ СТРІЧКОВОГО ЖИВИЛЬНИКА
ПРИ РЕВЕРСИВНОМУ РУСІ ТЯГОВОГО ЕЛЕМЕНТА
Привод живильника повинен бути встановлений так, щоб
максимальний натяг тягового органа був якомога меншим, так як він
є вихідним при виборі розмірів тягового органа, визначення його
ваги і, відповідно, величини опору руху, а отже і величини
енерговитрат на транспортування.
Розглянемо питання залежності енерговитрат від місця
розташування привода живильника.
Припустимо, що опори на окремих ділянках конвеєра
підраховані за формулами і рівні: на ділянці 1 – 2: 4000 Н (холоста
гілка конвеєра); на ділянці 3 – 4: 18000 Н (робоча гілка). Опір на
обвідному барабані

приймаємо рівним 8% натягу набігаючої на

нього гілки, а опір на приводному барабані
натягів в набігаючій і збігаючій гілках.

рівним 2% від суми

Рисунок. Схема до визначення місця розташування приводу
живильника
Помістимо привод в точку А (рисунок а). Тягове зусилля в
цьому випадку
P  S4  S1  Wп.б  28104  5356  0, 02  28104  5356   23417, 2Н

Помістимо привод в точку Б (рисунок б).
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P  S2  S3  Wп.б  29224  5356  0, 02  29224  5356   24559, 6Н

Розрахунки показують, якщо залишити робочу гілку збігаючою з
приводного
барабана
живильника
(рисунок
б)
то
для
транспортування матеріалу ми маємо витратити на 5-6% більше
енергії.
УДК 624.131
Є.М. Дробот,
студент
УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ
ПРИ БУДІВНИЦТВІ ЖИТЛА
Ефективність економіки нерозривно пов'язана з прискоренням
науково-технічного прогресу. Застосування природних і синтетичних
алмазів в технології механічної обробки бетону та залізобетону –
новий крок на шляху розвитку будівельного виробництва.
Опоряджувальні роботи в житловому будівництві займають
значне місце. До них, в першу чергу, слід віднести нарізування
деформаційних швів, свердління, фрезерування, шліфування бетону
та залізобетону, розпилювання бетонних плит та ін.
Останнім часом були розроблені, вдосконалені, випробувані та
впроваджені машини і верстати для обробки бетону та залізобетону,
як на технологічних лініях підприємств, так і на будівельних
майданчиках.
Пропонується універсальна машина, створена на базі
шліфувальної машини МШ-300. Складається з таких основних
елементів: електродвигуна, клинопасової передачі, візка, стояка,
кронштейна.
Електродвигун з'єднано з клинопасовою передачею, за
допомогою якої крутний момент передається на шпиндель
установки, на якому безпосередньо кріпляться робочі інструменти.
На стояку за допомогою гвинтів з гайками закріплена зубчаста
рейка, що служить для вертикального переміщення редуктора по
колоні і як шпонка для спрямування кронштейна. Для фіксації
кронштейна на колоні служать затискачі, що стягуються гвинтом
спеціальної форми. Для обертання гвинта служить рукоятка.

Дана машина є універсальною, оскільки об'єднала в собі три
установки: шліфувальну машину МШ-300 (показала гарні результати
з продуктивності і якості робіт за їх низької вартості), свердлильний
верстат ІЕ-1806 Одеського заводу будівельно-оздоблювальних
машин (при застосуванні алмазного свердління підвищує
продуктивність праці в 3,5-4 рази), а також модернізований нарізувач
швів Д-402А.
УДК 624.132.3
В.О. Жук,
студент,
О.А. Тетерятник,
асистент
БУЛЬДОЗЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ З ВИСУВНИМ ЦЕНТРАЛЬНИМ
НОЖЕМ
Бульдозер є однією з основних машин, що використовуються у
промисловому, цивільному, дорожньому будівництві та під час
виконанні допоміжних робіт. Простота конструкції та універсальність
машини обумовлюють низьку собівартість виконання робіт і
розповсюдження бульдозерів на будівельних майданчиках країни та
світу. Провідні наукові заклади та будівельні організації постійно
працюють над вдосконаленням робочих органів, підвищенням їх
якості, збільшенням технологічних можливостей і розширенням
номенклатури.
Представлене
бульдозерне
обладнання
з
висувним
центральним
ножем
дозволяє
підвищити
універсальність
бульдозера, підвищити категорію ґрунту, що розроблюється
бульдозером, а також сприяє підвищенню продуктивності машини.
Обладнання працює таким чином: за необхідності центральний
ніж переводиться в робоче положення за допомогою гідроциліндра,
що працює від гідравлічної системи базової машини. По закінченні
роботи та під час проведення планувальних робіт центральний ніж
за допомогою гідроциліндра повертається в транспортне положення.
Це дозволяє значно збільшити технологічні можливості бульдозерів і
види робіт, які вони можуть виконувати.
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Крім того є можливість виконувати переведення центрального
ножа в транспортне положення під час роботи машини (за різкому
збільшення навантаження на робочий орган від потрапляння на
центральний ніж твердих включень, а також по закінченні робіт з
використанням центрального ножа при виглиблюванні відвала
базової машини), що дозволяє підвищити надійність обладнання та
зменшити час простою машини на будівельному майданчику
відповідно.
УДК 624.131
М.В. Ковальчук,
студент
АНАЛІЗ ОБЛАДАННЯ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНОГО ШАРУ
ГРУНТУ
При виникненні аварій на атомних станціях, технічних,
бактеріологічних ті інших об'єктах виникає забруднення ґрунтових
масивів у зоні зараження, які потребують в подальшому очищення.
Ефективним способом очищення є зняття верхнього шару
ґрунту з подальшим його видаленням. Для виконання робіт можна
використовувати підрізаючий ніж типу відвала бульдозера,
автогрейдери, скрепери, роторні машини на базі траншейних
екскаваторів. Але під час роботи цих машин виникає пилоутворення,
яке є шкідливим для людини.
Відомо обладнання з підрізаючими дисковими ножами. Воно
складається з двох дискових розсікаючих ножів, за якими
розташовані підрізний ніж і напрямний кожух, а перед ними
розвантажувальна пластина. Недоліком такого устаткування є те, що
не можливо регулювати товщину шару ґрунту, який необхідно зняти,
і досить невелика ширина смуги, що обробляється.
Пропонується конструкція обладнання для очищення
поверхонь масивів забруднених пластичних ґрунтів. Робочий орган
становить каток, на поверхні якого виконано канавки трикутного
перерізу.
При пересуванні котка за рахунок його маси, ґрунт
ущільнюється в канавки. В задній частині котка розміщено гребінку,
яка видаляє ґрунт із канавок. Зібраний ґрунт засипається у

контейнер. Така конструкція запобігає пилоутворенню. Як базова
машина використовується гусеничний трактор. На тракторі
встановлено три робочі органи – один в передній частині трактора,
два – в задній. Це дозволяє збільшити ширину смуги, що
оброблюється.
УДК 624.132.3
І.В. Кондратюк,
студент,
О.О. Костенюк,
старш. викладач
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СКРЕПЕРНОГО УСТАТКУВАННЯ
Перспективним напрямком є розробка конструкцій скреперів з
обладнанням ковша, що дозволяє вести робочий цикл без
налипання ґрунту на робочі поверхні, оскільки 80% всієї роботи
скрепера він знаходиться у транспортному режимі.
Серед більшості сучасних моделей ковшів скрепера ні одна з
конструкцій не вирішує проблему налипання. Тому було
запропоновано ківш скрепера, який обладнано додатковим
механізмом у вигляді ланцюгової завіси, що з допомогою пружин
прикріпленна до задньої стінки.
Обладнання працює таким чином. При завантаженні ковша
ґрунтом він вступає в контакт з ланцюговою завісою задньої стінки,
яка під його дією притискається до робочої поверхні. При цьому
компенсація збільшення робочої частини ланцюгової завіси у
вертикальному напрямі забезпечується розтягуванням нижніх і
верхніх пружин. При розвантаженні, по мірі звільнення задньої
частини ковша від ґрунту, його тиск на задню завісу зменшується,
внаслідок чого вона під дією пружин розпрямляється, очищаючи
робочу поверхню задньої стінки від налипання ґрунту.
Обладнання скрепера такою конструкцією визначає робоче
устаткування,
як
об'єкт
динамічного
та
безперервного
вдосконалення.
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УДК 624.132
А.О. Лапенко,
студент
ТРАНШЕЙНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН ДИНАМІЧНОЇ ДІЇ
У загальному обсязі земляних робіт одне з перших місць
займають роботи із створення виїмок великої протяжності – траншей
і каналів. Такі роботи виконуються не тільки в будівництві, а й у
сільському господарстві і під час прокладання ліній комунікації,
меліорації тощо.
Траншейні роботи виконуються одноківшевими екскаваторами і
багатоківшевими екскаваторами неперервної дії – ланцюговими і
роторними траншеєкопачами.
Ці машини мають недоліки, до яких можна віднести відносно
малу питому продуктивність, велику енергоємність розробки ґрунту,
низький ККД, велику масу, малу маневреність.
Найбільша загальна енергоємність відповідає одноківшевим
екскаваторам, що пояснюється циклічністю їх робочого процесу.
Одноківшеві екскаватори малоефективні при будівництві виїмок
великої протяжності.
Найменшу загальну енергоємність мають роторні каналокопачі.
Однак вони мають велику металоємність, обмеження за глибиною
траншеї і не можуть застосовуватись в міцних ґрунтах.
Усі розглянуті вище машини мають недоліки. По-перше, їх ККД
має малі значення внаслідок втрат енергії в трансмісіях робочих
органів, які становлять розгалужені системи. По-друге, підвищення
ефективності цих машин, зокрема продуктивності, обов'язково
потребує збільшення їх маси і потужності, а ці параметри не можуть
збільшуватись безкінечно.
Виходячи із наведеного, пропонується конструкція і
обґрунтовуються параметри траншейного робочого органа
високошвидкісної (динамічної) дії, розробленого на базі теорії
динамічного руйнування робочих середовищ кафедри будівельних
машин. Такі машини забезпечують загальну енергоємність до 0,05
кВт год/м3, мають більш високий ККД, не потребують збільшення
загальної потужності машини.

УДК 624.132
А.О. Сподін,
студент
Б.М. Мельниченко,
аспірант
РОЗРОБКА ГІДРОПРИВОДУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІМПУЛЬСНИХ
КОЛИВАНЬ РОБОЧОГО ОРГАНА
Одним із високовартісних видів будівельних робіт є земляні,
на долю яких припадає більш як 10% загальної вартості робіт. При
цьому 20-40% річного об‘єму робіт займає розробка мерзлих ґрунтів,
затрати на які в десятки разів перевищують вартість земляних робіт
порівняно з теплим періодом року. Застосування розпушувачів як
машин для підготовчих робіт, забезпечує практично цілорічне
використання землерийних і землерийно-транспортних машин в
будь-яких кліматичних зонах і сприяє збільшенню ефективності
будівельних та інших робіт. Проте в конструкціях навісок
розпушувачів гідроциліндри зміни кута розпушування знаходяться
безпосередньо близько до робочого органа та сприймають значні
динамічні навантаження у процесі розпушування, що негативно
впливає на їх працездатність та довговічність.
Машини з активними робочими органами мають більш
удосконалену силову схему взаємодії з середовищем, яке
руйнується. В процесі звичайного різання реакція ґрунту, яка досягає
в деяких випадках значних величин, діє на конструкцію всієї машини,
що призводить до збільшення її маси та габаритів.
Для зменшення енергоємності розпушування ґрунту, а також
для зменшення навантажень на ланки навіски, розроблено
гідропривід для імпульсної подачі зуба розпушувача, при цьому
ґрунт руйнується відривом елементів стружки від масиву, що майже
на 30% менш енергоємний процес ніж руйнування різанням.
Використання такої гідросхеми дає можливість збільшення зусиль на
ріжучій кромці робочого органа в значно більшій степені, ніж
зусилля, які розвиває базова машина за рахунок своїх тягових
характеристик. Крім того, дозволяє зменшити вплив на базову
машину активних сил, які виникають на робочому органі, таким
чином забезпечуючи надійність та довговічність її роботи.
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УДК 624.132.3
В.В. Орищенко,
студент
А.Г. Поліщук,
аспірант
ОСОБЛИВОСТІ
РІЗАННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ
АБРАЗИВНИМ І АЛМАЗНИМ ІНСТРУМЕНТОМ
Масове застосування алмазних та абразивних матеріалів
відкрило зовсім нові можливості в обробці каменю, бетону, цегляної
кладки.
Під час виконання будівельно-монтажних робіт різання твердих
кам‘яних матеріалів виконується на виробничих базах і монтажних
ділянках. Залежно від умов експлуатації до машин встановлюються
різні вимоги. Якщо на виробничих базах можуть застосовуватися
машини зі значною потужністю приводу і вагою, то в умовах
монтажної ділянки, коли різання у багатьох випадках виконують в
тісних умовах, машини поряд з вимогами з виробництва,
енергоємності, зручності у роботі обмежені жорсткими вимогами
щодо ваги і габаритних розмірів.
Різання природних і штучних кам‘яних матеріалів є масовою
операцією, в процесі виконання якої підлягає обробці широка гамма
матеріалів з різними фізико-механічними властивостями. Разом з
міцністю на одноосне стиснення, особливе місце серед фізикомеханічних властивостей кам‘яних матеріалів займає їх здатність
зношувати контактуючі з ними інструмент або інше тверде тіло в
процесі тертя. Властивість кам‘яних матеріалів, яка залежить як від
його фізико-механічних властивостей, так і від структурних
особливостей, прийнято називати абразивною.
Для різання вогнетривів і бетону використовуються верстати з
алмазними і абразивними робочими інструментами. Вибір машини
залежить в основному від абразивності матеріалів, що підлягають
різанню, та умов експлуатації, адже переносна установка для
різання вогнетривів абразивними армованими кругами має значно
меншу масу порівняно з обладнанням, яке використовує алмазні
круги.

УДК 624.132.3
І.О. Стрілець,
студент,
О.О. Костенюк,
старш. викладач
ЕФЕКТИВНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН БУЛЬДОЗЕРА
Одним із напрямів підвищення ефективності машин для
земляних робіт є створення багатофункціональних та універсальних
робочих органів.
Бульдозер – це основна машина при розробці ґрунту, та його
можливості обмежуються пошаровим копанням, плануванням та
переміщенням ґрунту за наявності лише відвала.
Пропонується конструкція обладнання, яке може виконувати
всі перелічені операції та деякі нові. Як базова машина
використовується гусеничний трактор. Робоче обладнання
складається із відвала, на якому розташовані такі робочі органи:
щелепний захват у вигляді бокових стінок відвала, на які навішані
зворотні розпушувальні зуби, та рухомий середній ніж.
Залежно від необхідності бульдозер може здійснювати різні
операції. Опустивши за допомогою гідроциліндрів бокові стінки,
бульдозер може переміщувати більше розроблюваного ґрунту, що
підвищує його продуктивність. За необхідності можна також опускати
захват із середнім ножем для розробки твердих порід ґрунту.
Попереднє розпушування ґрунту здійснюється зворотними
розпушувальними
зубами,
керування
якими
здійснюється
гідроциліндрами, а завдяки тому, що бокові стінки укріплені
швелерами, що входять у відвал, навантаження на них від
розпушення ґрунту не деформує їх. Бульдозер може переміщувати
трубоподібні предмети (труби, стовбури дерев, бетонні стовпи).
Піднявши бокові стінки та середній ніж, бульдозер під‘їжджає до
труби, впершись в неї відвалом. Зворотні розпушувальні зуби
використовуються як допоміжні лапи, що підтягують трубу до
відвалу, злегка піднявши її. Для притискання труби до відвалу
гідроциліндри опускають бокові стінки та середній ніж. Перемістивши
предмет на потрібне місце, зворотні розпушувальні зуби
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опускаються, а бокові стінки та середній ніж підіймаються вгору
звільнивши трубу.
Таким чином, застосування запропонованого обладнання
дозволить підвищити ефективність, продуктивність і зменшити час
на виконання поставлених задач.
УДК 621.87
А.П. Макаренко,
студент,
Д.О. Міщук,
асистент
МОБІЛЬНИЙ КРАН-МАНІПУЛЯТОР З БУРОВИМ ОБЛАДНАННЯМ
Кран-маніпулятор – вантажопідйомна машина, яка призначена
для виконання вантажопідйомних операцій під час переміщення
об‘єктів у просторі. Він оснащений робочим органом та здатний
виконувати рушійні функції, аналогічні функціям руки людини.
Сучасне будівництво містить велику різноманітність виконуваних
операцій, що потребує використання сучасних видів будівельних
машин. Мобільний кран-маніпулятор є уніфікованим засобом для
будівельного виробництва. Для підвищення його продуктивності на
основі проведеного огляду існуючих проблемних завдань для
будівельного виробництва та засобів, за допомогою яких
проводяться будівельні роботи, було виконано модернізацію
існуючої крано-маніпуляторної установки. Так пропонується на рамі
стрілової
системи
крана-маніпулятора
розмістити
бурове
обладнання, що дасть змогу виконувати не тільки вантажопідйомні
операції, але й бурові.
На рисинку представлено зовнішній вигляд мобільної краноманіпуляторної установки з буровим обладнанням, що містить кранманіпулятор, захватний пристрій, бурову колонку та систему її
підвіски. Привід бурового обладнання та його переведення з
транспортного положення в робоче здійснюється за допомогою
гідродвигунів.

Рисунок. Мобільний кран-маніпулятор з буровим обладнанням
УДК 624.132
М.М. Коркушко,
студент
ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ РОЗРОБКИ ГРУНТУ КОНУСНОЮ
ФРЕЗОЮ
Траншейні землерийні машини застосовують на будівництві
лінійних підземних комунікацій для різних перерізів під газо-, нафто-,
водо-та каналізаційні, а також теплофікаційні системи, кабельні лінії
зв‘язку та електрозабезпечення. Вони становлять самохідні
землерийні машини безперервної дії з багатоківшевим або
безківшевим робочим органом, які при своєму поступальному
переміщенні розробляють позаду себе за один прохід траншею
визначеної глибини, ширини та поперечного перерізу з одночасним
транспортуванням ґрунту в бік від траншеї.
Недоліком цих землерийних машин є великі габарити,
складність приводу робочого органа, а також підвищена
енергоємність за рахунок суцільного різання масиву.
Існує конструкція траншейного робочого органа, яка частково
вирішує питання зниження енергоємності. Вона становить собою
зрізаний конус з різально-транспортуючими елементами і працює
таким чином: відбувається рух базової машини, фреза, обертаючись
із встановленою швидкістю, за допомогою різально-транспортуючих
елементів руйнує грунт та створює траншею. Але існують недоліки в
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тому, що порушується стійкість машини. Це питання вирішується в
наступній схемі робочого органа.
Конструкція складається з двох зрізаних конусів. Обертання
верхнього та нижнього конусів у протилежних напрямках навколо осі
робочого органа компенсує бокові сили, що виникають при
руйнуванні масиву грунту та забезпечує стійкість машини.
Конструкція фрези, яка пропонується, передбачає схему
газоімпульсного обладнання спрямованої дії. Робочий орган
складається з внутрішнього кожуха, в якому розташовані газові
камери і зовнішнього кожуха, який обертається. На зовнішньому
кожусі передбачено випускні отвори. При збігу камер внутрішнього
кожуха і випускних отворів зовнішнього відбувається випуск газу під
тиском. При цьому газ витрачається виключно у бік руйнування
траншеї.
УДК 624.879
С.О. Музолевський,
студент
УНІВЕРСАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН ЩЕЛЕПНОГО ТИПУ
Важливим аспектом у будівництві є не тільки будівництво
об‘єктів, а й їх виведення з експлуатації та демонтаж. У сучасному
світі великих міст підземні лабіринти комунікацій тісно переплетені із
лабіринтами автошляхів. Для виконання розкривних робіт
найчастіше використовують декілька одиниць спеціалізованої
техніки – трактор з фрезерним робочим органом та одноківшевий
екскаватор із зворотною лопатою.
У зручних умовах мегаполісів будівельні майданчики не мають
достатньо місця для розміщення усієї великогабаритної техніки.
Особливо це стосується демонтажу будівель та споруд. На
майданчику використовуються декілька основних видів техніки,
найчастіше це екскаватори з гідромолотним та щелепним
обладнанням.

Запропонована конструкція робочого органу наведена на
рисунку. На рамі 2 встановлено
гідромолот 1, шарнірно до рами
прикріплені нижні 6 та верхні 3 тяги,
до яких прикріплені штанги 5.
Штанги разом з рамою та тягами
утворюють паралелограмну навіску.
На штангах встановлені щелепи 8
та гідроциліндр 7. Для руйнування
гідромолотом міцних порід на
верхній
штанзі
встановлено
гідроциліндр
штанги
4,
який
підіймає
та
опускає
паралелограмну навіску.
Піка гідромолота занурюється
Рисунок.Конструкція робочого
у грунт і розрушає його для
органу
подальшої
розробки.
Після
розробки грунту гідромолотом до
стану, який дозволяє розробку щелепним обладнанням робочий
орган підіймається на висоту достатню для виглиблення піки
гідромолота з ґрунту. Після чого гідроциліндр опускає
паралелограмну навіску до упору у грунт ковшів. Після чого
гідроциліндр
продовжує опускати паралелограмну навіску до
повного заглиблення у грунт щелеп і їх закриття.
Запропонована конструкція робочого органу дозволяє
зменшити кількість технологічного обладнання під час виконання
розкривних робіт.
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УДК 621.879.324
І.А. Паламарчук,
студент,
М.М. Балака,
асистент
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ РОЗРОБКИ МІЦНИХ
ҐРУНТІВ КОМБІНОВАНИМ ГРЕЙФЕРНИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ
Значна частина земляних робіт, зокрема, на міцних ґрунтах,
виконується поблизу існуючих будівель, діючих підприємств, ліній
електропередач та інших близько розташованих об‘єктів. Близькість
до місця виконання робіт існуючих об‘єктів і споруд, а також
обмеження, що пов‘язані з малими розмірами будівельного
майданчика, стримують застосування цілого ряду способів розробки
ґрунтів (механічних, ударних, вибухових).
У цих умовах підвищений попит мають мобільні машини з
енергозберігаючими робочими органами. З усіх видів робочих
органів землерийних машин для обмежених умов будівництва на
малооб‘ємних об‘єктах (колодязях, котлованах, траншеях будь-якої
складності) найбільш ефективне застосування грейферних робочих
органів. Використання екскаваторів з грейферним робочим органом
дозволяє зменшити об‘єми як земляних робіт, так і робіт по
зворотній засипці відритих котлованів. Стримуючим чинником
широкого застосування традиційних грейферних робочих органів на
міцних ґрунтах є потреба використання потужних і спеціалізованих
базових машин, що призводить до значних енергетичних витрат на
копання і витрат на перебазування з одного об‘єкта на інший.
Альтернативним варіантом підвищення ефективності процесів
розробки міцних ґрунтів є використання нових методів впливу
робочих органів на ґрунт. У зв‘язку з цим, увагу було направлено на
проведення досліджень, які сприяють створенню нових видів
робочих органів і нових технологічних принципів їх впливу на ґрунт.
Це надасть можливість більш ефективно виконувати робочі процеси
і дозволить розширити діапазон використання існуючого парку
машин середніх і малих потужностей.
Запропоновано та науково обґрунтовано енергозберігаючий
спосіб розробки міцного ґрунту при комбінованому впливі на масив

гвинтового робочого органу (якоря) і щелеп грейфера на основі
використання принципу замкненого силового потоку. За рахунок
гвинтового якоря забезпечується збільшення зусилля впровадження
щелеп грейфера і ослаблення масиву. При закритті щелеп грейфера
відбувається навантаження і руйнування масиву ґрунту гвинтовим
якорем, після чого ріжучими кромками щелеп грейфера проводиться
розробка вже ослабленого масиву.
УДК 624.134.16
О.О. Струк,
студент
С.І. Лисак,
аспірант
БУЛЬДОЗЕР ІЗ КОНВЕЄРНИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ
У сучасному будівництві трубопровідних магістралей, окрім
різних технологічних машин, застосовуються бульдозери завдяки їх
високій надійності. Пропонується використовувати бульдозер з
робочим органом активної дії, оскільки він за один і той самий
проміжок часу виконує роботу із продуктивністю, яка в 5-6 разів
перевищує продуктивність звичайного бульдозера. Це значне
підвищення продуктивності досягається завдяки специфічному
робочому органу, який за своїми функціями і конструкціями нагадує
пластинчастий конвеєр. За допомогою такого робочого органу
розроблений ґрунт значно легше і швидше зсувається в сторону.
Загальний вид бульдозера показаний на рисунку.

Рисунок. Загальний вид бульдозера з робочим органом
активної дії
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В якості базової машини прийнято трактор Т-330. Основними
складовими частинами бульдозера є базовий трактор 4, на
штовхаючій рамі 1 якого змонтовано робочий орган 3. Робочий орган
виконано у вигляді ланцюгів із закріпленими на ньому пластинами,
що
огинають
зірочки.
Для
приводу
робочого
органу
використовуються високомоментні гідромотори 2. Управління
робочим органом відбувається за допомогою двох гідророзкосів 5 і
двох гідроциліндрів 6, які піднімають і опускають штовхаючу раму.
УДК 624.134.16
С.І. Суслов,
студент,
С.І. Лисак,
аспірант
СПАЙДЕР-ЕКСКАВАТОР
При виконанні різних видів земляних робіт іноді існує
необхідність функціонування одноківшевих екскаваторів на складній
опорній поверхні. Крім того, екскаватори доцільно застосовувати на
всіх стадіях рятувальних та відновлювальних робіт при ліквідації
наслідків землетрусів, обвалів, під час яких відбувається руйнування
промислових та цивільних споруд, транспортних та інженерних
комунікацій. До того ж, ходове та робоче обладнання повинне
забезпечити роботу у стиснених умовах завалів зруйнованих споруд,
зменшувати небезпеку знаходження рятувальників в цих умовах.
При цьому важливими критеріями є забезпечення стійкості машини в
процесі роботи та можливість швидкого та безпечного пересування
по складному ландшафту. Задовольнити в повній мірі вказані вимоги
не може пневмоколісне та гусеничне ходове обладнання.
Розроблений одноківшевий екскаватор для роботи на опорній
поверхні зі складним рельєфом показаний на рисунку.

Рисунок. Спайдер-екскаватор
Одноківшевий екскаватор складається із поворотної платформи
9, кабіни оператора 7 та силової установки 8. Робоче обладнання
складається із стріли 4, до якої приєднано рукоятку 3. На кінці
рукояті монтується ківш 1. Стріла, рукоять та ківш керуються
гідроциліндрами 6, 5, 2. Ходове обладнання 13, до якого шарнірно
приєднані опорні лапи 15 із змонтованими на них колесами
(приводними 10 та не приводними 16). Опорні лапи 15 мають
можливість повороту у вертикальній та горизонтальній площині за
допомогою гідроциліндрів 12 та 14, на яких розміщені спеціальні
аутригери 17, переміщення здійснюється за допомогою гідромоторів
11.
УДК 621.876.6
В.І. Волошин,
студент
СКРЕПЕР З РОБОЧИМ ОРГАНОМ АКТИВНОЇ ДІЇ
На сьогоднішній день земляні роботи є найбільш трудомісткою
частиною будівництва. Скрепери використовуються в різних галузях
будівельного
виробництва:
у
транспортній,
гідротехнічній,
промисловій і т. д. Для підвищення ефективності роботи скреперів
удосконалюють конструкцію ковшів і ножової системи, методів
завантаження і вивантаження ґрунту.
Ознайомившись з пропонованими конструкціями патентного
пошуку, я взяв до уваги деякі конструкції робочого органа скрепера,
а саме ківш скрепера із шнековим інтенсифікатором.
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У конструкції пропонується два шнеки з гідроприводом
закріплених у задній стінці ковша під кутом 300.
Обладнання працює таким чином. Копання ґрунту здійснюється
при відкритій передній заслінці. На початковому етапі копання ґрунт
поступає в ківш, попадає на лопаті шнеків, знижуючи навантаження
на пласт. Ґрунт, який попадає на шнеки під дією приводу
гідромоторів, при їх обертанні у праву сторону по валу зі шліцами
переміщується в середину ковша. Зусилля, що виникають на лопаті
шнека, примушують ґрунт пересунутись до задньої стінки ковша.
При розвантаженні ковша оператор змінює напрямок обертання
вала. Шнеки починають обертатися ліворуч і ґрунт переміщується
від крайнього заднього положення до передньої частини ковша
скрепера. Таким чином, наявність двох, встановлених під кутом
шнеків підвищує продуктивність скрепера завдяки більш швидкому
завантаженню і розвантаженню його ковша.
Застосування
запропонованого
обладнання
дозволить
скоротити тривалість робочого циклу скрепера та збільшити його
продуктивність на 10%.
УДК 621.878.23
О.В. Бойчук,
студент
МЕТАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРА
Найбільш трудомісткою частиною будівництва є земляні
роботи, причому їх обсяги зростають великими темпами. При цьому
на долю бульдозерів припадає близько 32% усього обсягу земляних
робіт у будівництві. Тому існує необхідність підвищення рівня їх
комплексної механізації та, зокрема, підвищення продуктивності
бульдозерів.
Ознайомившись з пропонованими конструкціями патентного
пошуку, я взяв до уваги деякі конструкції та прийшов до висновку,
що найбільш оптимальним рішенням для підвищення продуктивності
бульдозера є встановлення додаткового обладнання, а саме
метальників ґрунту.
Метальник з гідроприводом кріпиться до тильної частини
одного з кінців відвалу. Поворот метальника в робоче та неробоче

положення здійснюється гідроциліндром, також встановленим на
тильній стороні відвалу.
Обладнання працює таким чином. Відвал бульдозера
встановлюється під кутом 15-20о, а метальник відповідно під кутом
45о, після чого бульдозер в‘їжджає в траншею. Опускають відвал та
вмикають метальник ґрунту. Під час пересування бульдозера
відбувається зрізання ґрунту відвалом, причому зрізаний ґрунт
переміщується вздовж відвалу в напрямку метальника. Надходячи
до метальника, ґрунт підбирається лопатками, розганяється та
відкидається з траншеї, виключаючи тим самим надмірне скупчення
ґрунту перед відвалом та забезпечуючи безперервний робочий рух
бульдозера по дну траншеї на відміну від робочого процесу зі
звичайним бульдозерним обладнанням, при якому спочатку
здійснюється зрізання шару ґрунту, формування призми волочіння
та транспортування ґрунту у відвал на встановлену відстань. Таким
чином, при цьому дійснюється циклічний, а не безперервний
робочий процес бульдозера.
Застосування
запропонованого
обладнання
дозволить
скоротити тривалість робочого циклу бульдозера та підвищити його
продуктивність на 50-80%.
Підсекція при кафедрі машин та обладнання технологічних
процесів
УДК 666.97.052.3
С.В. Сахно,
студент,
І.І. Назаренко,
професор,
М.О. Клименко,
асистент
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРІВ МАС ТА ОБ’ЄМІВ
СУМІШЕЙ В БАРАБАНАХ СЕРІЙНИХ АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧІВ
Встановлення положення центру ваги та об‘єму бетонної
суміші в барабанах автобетонозмішувачів є важливою задачею, з
якою пов‘язані проблеми споживання потужності під час
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перемішування, а також стійкість автобетонозмішувачів під час руху
та роботи.
Найпоширенішим є графоаналітичний метод, в основу якого
покладене розчленування барабана на окремі елементарні
циліндричні та конічні частини. Визначення шуканих параметрів
виконується для циліндричного сегмента. При цьому конічні
елементи розбиваються на окремі циліндричні частини.
Для отримання наближеного результату є метод визначення
центрів мас в конічних частинах за точкою перетину медіан.
Відомий також метод аналітичного визначення об‘ємів суміші
шляхом обчислення об‘ємів декількох геометричних тіл. В цьому
випадку розглядається підінтегральна функція, яка визначає
положення рівня суміші до лінії горизонту. За даним методом можна
отримати аналітичне значення об‘ємів та центрів мас. Проте для
складних форм барабанів розв‘язок може бути доволі громіздким.
За графоаналітичним методом були виконані розрахунки
положення центрів мас та об‘ємів сумішей в барабанах існуючих
автобетонозмішувачів для різних значень кутів нахилу барабана.
Для цих форм барабанів спостерігається поступове збільшення
спожитої потужності зі збільшенням кута нахилу, при цьому центр
мас суміші наближається до вісі обертання.
Проведене дослідження дозволило встановити положення
центра мас бетонної суміші, що може слугувати в якості вихідних
даних для стійкості автобетонозмішувача під час руху та роботи.
УДК 666.97.052.3
А.І. Чичур,
студент
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ РОЗПОДІЛУ БЕТОННОЇ СУМІШІ В
БАРАБАНІ АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Були виконані дослідження розподілу суміші за допомогою
системи автоматизованого проектування «КОМПАС – 3D V13».
На першому етапі були розроблені моделі змішувальних
барабанів серійних АБЗ і побудовані 3D об‘єми бетонних сумішей,
які знаходяться в барабані, для різних кутів нахилу.

Отримано 3D-моделі для кутів 0°, 10°, 20°, 30°. Із збільшенням
кута нахилу барабану об‘єм суміші значно зростає, а центр мас
поступово підтягується до осі обертання барабана.
На другому етапі досліджень була виконана спроба
поліпшення конструкції АБЗ шляхом введення додаткових
змішувальних елементів. Запропонована конструкція з внутрішнім
змішувальним шнеком, який має зворотній напрямок навивки і
обертається в протилежний бік до напрямку обертання барабана.
При цьому швидкість обертання внутрішнього змішувального шнека
в 2,5 – 4 рази більша за швидкість обертання барабана. Також
розроблено конструкцію із активатором, який суттєво прискорює і
покращує процес змішування. В обох випадках в конструкцію
привода вводиться планетарний редуктор, який одночасно обертає
барабан і внутрішні змішувальні елементи.
Треба зазначити, що для першої конструкції вводиться
додаткова зубчаста муфта, яка блокує обертання внутрішнього
змішувального шнека під час розвантаження барабана. Загалом
однією із переваг запропонованих схем, окрім поліпшеного
перемішування, є зменшення кута підйому бетонної суміші в
барабані і, як наслідок, пониження центра мас суміші, що підвищує
стійкість АБЗ.
УДК 534
М.Г. Кобижський,
студент
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРОУСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННИМИ У ЧАСІ
ПАРАМЕТРАМИ РУХУ
У сучасному будівництві під час виготовлення як бетонних, так і
залізобетонних виробів домінуючою технологією є вібраційна, а
найбільш поширеним виробом є багатопустотні плити перекриття.
Для формування багатопустотних плит застосовуються динамічно
активні та пасивні пустотоутворювачі.
Динамічно активні пустотоутворювачі є більш ефективними,
оскільки вони здійснюють передачу коливань безпосередньо
бетонній суміші. Це досягається за рахунок встановлення в середині
збудників коливань, що з‘єднуються між собою спеціальними
155

муфтами. Віддаючи належне технологічній ефективності такого
пристрою, необхідно відмітити низьку надійність такого рішення
обумовлену виходом із ладу підшипників кочення та поломкою муфт,
у результаті чого порушувався технологічний процес виготовлення
пустотних плит. Застосування пасивних пустотоутворювачів значно
збільшують енергоємність процесу та зменшують продуктивність.
Рішення проблеми знайдено у застосуванні ефекту передачі
коливань від вібромайданчика на пустотоутворювачі через пружні
елементи. Таким чином, пустотоутворювачі безпосередньо
передають коливання на бетонну суміш. Така динамічна схема
представляється двомасовою. В роботі складено рівняння стану
такої системи, які описують поведінку досліджуваної системи в
перехідних та сталих режимах руху. Визначені зони сталого
резонансного режиму та запропонована система зміни параметрів у
часі за допомогою зміни фаз між силами та переміщенням.
Встановлені закономірності слугують основою для розробки методів
розрахунку раціональних параметрів амплітудно-частотних та
фазочастотних характеристик.
УДК 629.144
В.І. Бондаренко,
студент
І.І.Заліско,
аспірант
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО – ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТІЛ
КОЧЕННЯ В ОПОРНО – ПОВОРОТНИХ КРУГАХ АВТОКРАНІВ
Дефекти поверхонь бігових доріжок опорно-поворотних кругів
автокранів призводять до підклинювання чи повного заклинювання
опорно-поворотних кругів, зростанню динамічних навантажень на всі
металоконструкції і, в кінцевому випадку можуть привезти до втрати
стійкості автокрану.
Одним із напрямків підвищення надійності та ресурсу опорноповоротних кранів є заміна тіл кочення, вдосконалення
технологічних аспектів обробки доріжок кочення, як і самих тіл
кочення.

В роботі встановлені якісні і кількісні характеристики
напружено-деформованого стану як кілець опорно-поворотних кругів
автокранів, так і самих тіл кочення у залежності від стану поверхонь
кочення. Розв‘язана контактна задача і встановлені всі основні
характеристики контакту, визначено критичний рівень напружень у
перерізах системи «кільце – тіло кочення». У зв‘язку з цим
розроблена розрахункова схема та математична модель
перерозподілу навантажень на тіла кочення при зношуванні бігових
доріжок опорно-поворотних кругів. Розроблена математична
модель, яка адекватно описує та визначає коефіцієнт опору
обертання опорно-поворотного круга та встановлено й кількісно
оцінено вплив геометричних і фізико-механічних параметрів
контактної плями тіл кочення на загальний напружений стан кілець.
Сформульовано алгоритм, запропонована методика розрахунку й
наведені числові приклади. Результати досліджень впроваджено у
виробництво опорно-поворотних кругів уточненої конструкції.
УДК 629.144
М.О.Буряк,
студент
С.О.Коваленко,
аспірант
ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ СТРІЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ
АВТОКРАНІВ
Ефективність використання автокранів в значній мірі залежить
від конструкції та несучої здатності телескопічної стріли. Існує низка
конструкцій стріл, що в основному зводяться до вибору перерізу
секцій стріли, фіксацій секцій та роботи механізмів висування секцій.
Штоки гідроциліндрів висування стріли, довжина яких досягає 10 м і
більше, працюють на повздовжній згин. Щоб уникнути втрати
стійкості часто доводиться завищувати діаметр штока, а отже, і
циліндра. Проте раціональніше застосовувати направляючі або
кондуктори, які підтримують штоки. Так, застосування кондуктора на
одному із іноземних кранів (Німеччина) дозволяли понизити масу
стріли. При можливому використанні стріли гідроциліндри
перекошуються, згинаються і пропускають робочу рідину. Все це
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особливо виявляється при послідовному розташуванні циліндрів
багатосекційної стріли і значною мірою знижує надійність стрілового
обладнання.
В роботі проведені комплексні застосування підвищення
надійності роботи стрілового обладнання автомобільних кранів.
Розроблено програма та виконані дослідження дозволили
запропонувати оптимальний переріз телескопічної стріли. Здійснено
оптимізація вибору перерізу секцій за критерієм розсіювання енергії
при знижених коливаннях секцій і виявлено характер перерозподілу
напружень досліджуваних конфігурацій перерізу телескопічних стріл.
Запропоновані рекомендації і реалізовані в реальних конструкціях
автокранів.
Підсекція при кафедрі основ професійного навчання
УДК 624.133
О.М. Мачишина,
студентка
Д.А. Паламарчук,
асистент
СИНТЕЗ ГІДРАВЛІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ВИКОРЧОВУВАЧА
Гідравлічні схеми сучасних бульдозерів передбачають
агрегатування на гусеничному або пневмоколісному тягачі
різноманітного навісного обладнання (кущорізного, корчувального та
розпушувального). Гідропривод бульдозерів повинен забезпечувати
піднімання, опускання, зміну кутів нахилу і перекосу відвала, а також
встановлення блока автоматичного керування бульдозерним
обладнанням.
Типова гідравлічна схема бульдозера-корчувача включає такі
елементи: бак, насос постійної подачі, секційний розподільник,
гідроциліндри піднімання і опускання відвала бульдозера (або
робочого органу корчувача), гідроциліндри
нахилу і перекосу
відвала, гідроциліндри блокування підвіски ходового механізму
гусеничного рушія, гідроциліндри піднімання і опускання корчувача
або рами розпушувача. Крім того, до складу гідросистеми входять
гідрозамок, роз‘ємні з‘єднання, дросель зі зворотним клапаном,

трипозиційний золотник з електрогідравлічним керуванням,
двопозиційний золотник, гідроциліндр односторонньої дії з
пружинним вертанням, додатковий запобіжний клапан, дросель з
регулятором, манометри, термометр, фільтр з переливним
клапаном. Спарені гідроциліндри, призначені відповідно для
створення перекосу універсальної рами бульдозера, повертання
відвала у плані, повертання рами корчувача, приєднуються до
розподільника замість гідроциліндрів.
З бака робоча рідина подається насосом в напірну секцію
розподільника. Чотирипозиційний золотник спрямовує потік рідини у
гідроциліндри піднімання і опускання відвала бульдозера.
Трипозиційні золотники керують гідроциліндрами, які змінюють кути
нахилу і перекосу відвала. При одночасному висуненні або
втягуванні штоків гідроциліндрів і змінюється кут нахилу відвала, а
при подаванні рідини у протилежні порожнини цих гідроциліндрів
регулюється перекіс відвала.
УДК 658.53
К.С. Грищенко,
студентка,
В.Є. Богуславський,
доцент
ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ РОБОТИ БАГАТОЦІЛЬОВИХ
МАШИН ІЗ ЗМІННИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
Однією із сучасних тенденцій у будівництві є застосування
багатоцільових машин із змінними робочими органами. Такі машини
можуть виконувати широку гамму різноманітних операцій, заміняючи
собою комплекти спеціалізованих машин. Переважною галуззю
застосування багатоцільових машин є ремонтні роботи, сільське і
малооб‘ємне будівництво. Однією із проблем, що виникають при
використанні вказаних машин є труднощі нормування їх роботи. Це
пов‘язано з тим, що впродовж зміни машина може неодноразово
змінювати робочі органи і виконувати об‘єми робіт, які мають різну
технологію і одиниці вимірювання (м3, т і т. д.). Це призводить до
того, що машиністів багатоцільових машин утримують на почасовій
оплаті, зменшуючи їх зацікавленість у високопродуктивній роботі. В
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нашому дослідженні пропонується методика нормування роботи
багатоцільових машин із змінними робочими органами, яка
заснована на зведенні норм різних видів робіт до якогось одного
базового виду.
Час роботи багатоцільової машини за зміну

Т=Т1+Т2+…+Ті,
де T1,T2,Tі – тривалість роботи машини з різними робочими
органами.
Виразимо T1,T2,Tі через норму часу

T=V1N1+V2N2…+ ViNi,
де V1,V2,Vі – об‘єми робіт ,що виконанні певним робочим органом.
Приймемо

Остання формула показує змінну норму виробки по процесу
№1, яка еквівалентна загальному об‘єму робіт, що повинен
виконуватись машиною з допомогою ряду змінних робочих органів.
УДК 69.002.5
Ю.С. Севастьянова,
студентка
В.М. Гарнець,
професор
РОЗРОБКА АГРЕГАТУ ДЛЯ АКТИВАЦІЇ ФОРМУВАЛЬНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОННОЇ СУМІШІ
Механічна активація – це така обробка бетонної суміши, при
якій підвищуються ії формувальні властивості за рахунок здирання
поверхневих плівок компонентів. Процес здійснюється під час
перетирання-рихлення бетонної суміші в активаторі.
Для
здійснення
активації
можуть
використовуватись
різноманітні агрегати – активатори. Наприклад: швидкохідні
змішувачі, дезінтегратори, бігуни тощо.
Можна визначити такі недоліки цих активаторів: зменшення
продуктивності через необхідність витрат часу на завантаження чи

розвантаження; складність експлуатації; низькі техніко-економічні
показники.
У ХДТУБіА розробили барабанно-валковий активатор циклічної
та безперервної дії. Барабанно-валковий активатор складається:
барабан з розмеленою доріжкою, що спирається на раму й
обертається від привода. У конструкцію входять ніж і валок з
пристроями для їхнього притискання.

.
барабанно-валкового

Рисунок.
Конструктивна
схема
активатора.
1 - барабан; 2 - завантажувальний лоток; 3 - валок ; 4 - ніж для
розпушення ущільненого шару; 5 - шар матеріалу; 6 - пристрій
притиснення валу до шару; 7 - привід барабана.
Дослідження й випробування показали що економія цементу
під час виробництва блоків з бетону у 1,5-2 рази, й у 3-5 разів під час
виробництва без цементних виробів; удвічі більшої міцності зразків
реально добитися при економії цементу в чотири рази, значно
покращуються формувальні властивості.
Для ефективності активації суміші потрібно близько 400 циклів
ущільнень-рихлень суміші. В агрегаті циклічної дії керована кількість
та інтенсивність ущільнень рихлень. Активатору безперервної дії
потрібна кількість таких ущільнень за рахунок швидкості просування
суміші, яка регулюється спеціальними пристроями.
Аналіз цих конструкцій дає змогу покращити цей активатор.
Новим є те, що з метою забезпечення можливості барабанновалкового активатора робити в безперервному режимі, він
обладнаний двома камерами. Для регулювання швидкості осьового
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переміщення матеріалу барабанно-валковий активатор обладнаний
механізмом зміни кута нахилу.
Крім цього, для забезпечення найбільшої стабільності тиску в
робочій зоні при неминучих випадкових варіаціях товщини шару
шлаку, що обробляється, пристрій притиснення валка виконано у
гідроциліндра.
УДК 621.762
Б.В. Борисевич,
студент,
О.Г. Добровольський,
доцент
СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В ОБЛАСТІ БОРУВАННЯ СТАЛЕЙ
Борування полягає в насиченні сталевої деталі бором при
нагріванні у відповідному середовищі, в результаті чого на її
поверхні утворюється шар боридів заліза Fe2B і FеВ, твердість яких
відповідно складає НV21000 МПа і НV18000 МПа. Дослідження на
машині тертя Х4-Б показало, що відносна абразивна зносостійкість
після борування у 30…50 разів перевищує зносостійкість будь якої
термічно обробленої сталі. Завдяки тому, що товщина шару боридів
відносно невелика і складає 0,1…0,25 мм, а також деталі працюють
в різних умовах навантаження, ефективність застосування
борування складає 2…25 крат. Борування також підвищує корозійну
та фретінг-корозійну стійкість, жаростійкість та теплостійкість. Шар
боридів має зв'язок з матрицею основного металу – тому він не
відколюється навіть при незначних згинах деталей.
Нині існують такі способи борування:
1. Борування в газових середовищах. Гази, що містять бор
(борани), токсичні і вибухонебезпечні. Їх слід розбавляти газами, що не
містять бору (воднем, аргоном тощо).
2. Борування у твердих середовищах (порошках) в
герметизованих контейнерах, в захисних газах або у вакуумі.
3. Електролізне борування, яке проводиться в розплаві бору з
додаванням кухонної солі та ін.

4. Борування в рідкому середовищі (безелектролізне).
Недоліком 3 і 4 способів стає необхідність відмивати деталі від бури.
Вода стає отруйною, що робить процес екологічно небезпечним.
5. Борування з паст (обмазок) доцільно застосовувати при
зміцненні масивних габаритних виробів, а також при необхідності
місцевого боруванния. Розвиток цього способу стимулюється також
можливістю виконання термічної обробки.
Таким чином, більш екологічно чистішими і найбільш приємними
для застосування у виробництві є борування у твердому середовищі і
борування з паст, при яких можна застосовувати одноразове термічне
або термоциклічне виконання процесу.
УДК 621.791
І.С. Кулієва,
студентка,
Я.Ю. Лобков,
старш.викладач
ОСОБЛИВОСТІ ДУГОВОГО ШИРОКОШАРОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ
СТРІЧКОВИМ ЕЛЕКТРОДОМ
Існує велика кількість швидкозношуваних деталей будівельних
машин з великою поверхнею зносу. Це такі деталі як: котки рушіїв
тракторів бульдозерів, зуби ковшів екскаваторів, ножі відвалів
бульдозерів тощо. Тому постає задача
визначення найбільш
ефективних процесів відновлення таких деталей.
Порівнюючи по продуктивності різні способи дугового і
електрошлакового наплавлення можна сказати, що найбільш
продуктивними будуть процеси наплавлення стрічковим електродом.
При чому чим більша ширина стрічкового електроду, тим вище
продуктивність.
Результати досліджень продуктивністі різних варіантів
широкошарового наплавлення дали такі дані:
- ручне дугове зварювання: від 1 до 4 кг/год.
- одноелектродне під флюсом: від 5 до 10 кг/год.
- самозахисне порошковим дротом: від 4 до 11 кг\год.
- плазмове наплавлення в середовищі інертних газів: від 2 до 7
кг/год.
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-

наплавлення стрічкою 30 мм під флюсом: від 7 до 10 кг/год.
наплавлення стрічкою 60 мм під флюсом: від 9 до 16 кг/год.
наплавлення стрічкою 90 мм під флюсом: від 14 до 24 кг/год.
наплавлення стрічкою 120 мм під флюсом: від 22 до 32 кг/год.
електрошлакове наплавлення стрічкою 30 мм: від 10 до 16 кг/год.
електрошлакове наплавлення стрічкою 60 мм: від 14 до 30 кг/год.
електрошлакове наплавлення стрічкою 90 мм: від 28 до 40 кг/год.
електрошлакове наплавлення стрічкою 120 мм: від 38 до 52
кг/год.

Спосіб наплавлення стрічковим електродом є найбільш вдалим
і може використовуватись для широкошарового наплавлення. Крім
того стрічкові електроди мають широкі можливості, тому що існують
4 типи в залежності від їх матеріалів і технології виготовлення. Це
холоднокатані, спечені, порошкові і комбіновані стрічкові електроди.
УДК 621.791
С.С. Федоров,
студент
ВИБІР СПОСОБУ ЗВАРЮВАННЯ ДЛЯ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ
МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
Виробництво і застосування конструкцій із залізобетону є
основою сучасного будівництва. Одним з варіантів поліпшення
якості залізобетонних конструкцій і зниження витрат під час їхноього
виробництва є використання ефективних опалубок. Шляхи
вирішення цих проблем – це широке впровадження в практику
будівництва незйомних
опалубок. Одним з рішень проблеми
вдосконалення опалубних робіт при влаштуванні плит перекриття є
застосування
незйомної
опалубки
у
вигляді
сталевого
профільованого настилу.
Така конструкція перекриттів порівняно з традиційними
монолітними, армованими стрижневою робочою арматурою,
дозволяє зменшити їхню масу на 30-50%, знизити трудовитрати в
1,5-1,8 рази, виключити дерев'яну або металеву опалубку.
Однією з проблем при виготовленні залізобетонної плити з
листовою арматурою є забезпечення адгезійних властивостей

бетону з гофрованим профілем та влаштування анкерів, які
забезпечуються роботу перекриттів і балок, залежно від зусиль, що
діють під час навантаження на плиту. Необхідність в такому
з'єднанні з'являється безпосередньо після того, як дотичні
напруження на місці контакту "бетон-гофрований профіль"
перевищать лімітні значення для адгезії. Далі анкер, як елемент
такого з'єднання, сприймає всі види зусиль: розтягування, згину і
зрізу, які передаються бетоном на елементи поверхні анкера, під
дією згинальних моментів и сил зрізу. Без влаштування таких
зв'язків профільований настил використовується тільки як опалубка,
а витрати сталі зростають у декілька разів (до 20-25 кг 2 ).
м

Найбільш раціональним рішенням для влаштування анкерних
кріплень є їх зварювання крізь профільований лист до сталевих
балок або закладних деталей способом дуго-контактного, ударноконденсаторного зварювання.
Були визначені залежності основних технологічних параметрів
зварювання анкерів. Зварювання анкерних кріплень відноситься до
способів зварювання плавленням, який полягає у швидкому
(близько 0,2 - 2 секунди) з'єднанні болтів, штифтів, стрижнів і т. д.
діаметром 3 - 25 мм з основним металом за великої сили струму від
200 до 2500 А, значення яких вибирається відповідно до діаметра
анкера. Потужність зварювальної дуги (ккал/с) залежно від діаметра
анкерів збільшується від 10 до 250 ккал/с.
Ударно-конденсаторний спосіб зварювання анкерів має суттєві
переваги (висока продуктивність, висока якість, простота технології
тощо) і може бути рекомендований при виготовленні сучасних
залізобетонних конструкцій.
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Секція 11. Удосконалення конструювання,
проектування та управління в будівництві та інших
галузях на базі обчислювальної техніки та математичних методів
Підсекція при кафедрі інформаційних технологій
УДК 738.03(477)
К. В. Сорока, Т. В. Сорока,
студенти,
О. В. Ізмайлова,
доцент
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ БУДІВНИЦТВА
Інноваційна діяльність - це діяльність, що спрямована на
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних
товарів і послуг. На сьогодні розробка інноваційних продуктів і
послуг залишається стратегічно пріоритетним завданням для
більшості будівельних компаній, і багато хто з них розглядає
інновації як серйозний чинник зростання. Проведені зарубіжними
вченими дослідження свідчать про те, що керівники відчувають
труднощі із визначенням як структури, так і значень
критеріїв
оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства в
умовах не повної визначеності даних.
Актуальним питанням є вибір і оцінювання тих факторів, що
визначально впливають на результати інноваційної діяльності,
аналізувати та оцінювати які потрібно у першу чергу. Для вирішення
цієї проблеми розроблюється система комплексної оцінки
інноваційної діяльності підприємств будівництва, яка забезпечує
формалізоване експертне
визначення головних критеріїв
оцінювання залежно від поставленої мети. В основу побудови
системи та багатокритеріальної оцінки інноваційної діяльності
підприємства закладені методи аналізу ієрархій, фінансового
аналізу, прогнозування результатів прийняття рішення.

УДК 738.03(477)
Ю.В. Куріпко,
студентка
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ
Електронна бібліотека (ЕБ) – база даних електронних
інформаційних ресурсів. Це розподілена інформаційна система, що
дозволяє
надійно
накопичувати,
зберігати
та
ефективно
використовувати різноманітні колекції електронних повнотекстових
документів, що доступні в зручному для користувача вигляді через
глобальні мережі передачі даних. Електронна колекція –
систематизована сукупність інформаційних ресурсів в електронних
бібліотеках, які об‘єднані стосовно певного формального критерію
належності, наприклад, стосовно спільності змісту, джерел,
призначення, кола користувачів, способу доступу. Електронний
документ - сукупність даних у пам'яті комп'ютера чи на зовнішньому
машинному носії інформації, призначена для сприйняття людиною
за допомогою відповідних програмних і апаратних засобів.
Електронний документ може включати текстову, графічну, аудіо- чи
відеоінформацію, мати лінійну чи нелінійну структуру.
Електронний каталог – перелік наявних джерел бібліотеки,
що міститься на сайті бібліотеки. Сайт може пропонувати багато
електронних каталогів, а також містити каталоги (або посилання на
каталоги) джерел інших бібліотек, баз даних чи організацій.
Електронні джерела – електронні версії книг, журналів,
авторефератів, карт, малюнків, манускриптів, наукових видань,
періодичних
видань,
дисертацій,
довідників,
словників,
енциклопедичних видань, монографій, посібників, підручників, а
також бази даних, мапи, карти користувача.
Метадані (метаінформація) – дані про дані (інформація про
інформацію). Формалізований опис колекції, документа чи ресурсу.
Під метаданими розуміються і структуровані відомості про
електронний ресурс, що представляють його властивості (чи
атрибути). Вони включають інформацію, що описує різні аспекти
фактичних елементів даних, наприклад, ім'я, формат, вміст.
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УДК 004.9
А.Ю. Поліщук,
студент,
О.В. Ізмайлова,
доцент
СЦЕНАРІЙ ЗАДАЧІ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ
Перехід на новий рівень науково-технічного розвитку потребує
посилення інноваційної активності і нового підходу до нововведень.
В даний час в Україні існують всі передумови для зміщення інтересу
в область розвитку технології, технічного переозброєння,
досліджень і розробок, тобто для проведення технологічної
реструктуризації. У сучасних умовах від підприємства потребується
вміння виробляти та реалізовувати ефективну інноваційну політику,
що спирається на власні можливості і внутрішній потенціал, яке
виступає найважливішою умовою виживання й успішного
функціонування в навколишньому конкурентному середовищі, яке
постійно зміеюється. В даних умовах на передній план виступає
компетентність спеціалістів при виборі оптимальних варіантів
інноваційних проектів.
У даній праці пропонується сценарій оцінки оптимальності
варіанту проекта, використовуючи метод аналізу ієрархій. Проект
оцінюється на основі ієрархічної структури критеріїв. В цьому
сценарії враховуються такі критерії верхнього рівня: стратегія
розвитку та цілі організації; фінансові критерії; виробничі критерії;
зовнішні та екологічні критерії. Ухвалення рішення про реалізацію
проекту має здійснюватися на підставі поєднання формалізованих
методів оцінки ефективності і не цілком формальних процедур, що
виконуються на підставі досвіду, знань, інтуїції фахівців, що беруть
участь в управлінні, оптимізації та прийнятті рішень.

УДК 681.3.07
О. І. Савич,
студент,
І.М. Доманецька,
доцент
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТРАФІКУ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
З поширенням в України технологій мобільного зв‘язку третього
покоління (3G) стало можливим використання ресурсів Інтернету
далеко від дому чи офісу. Міжнародний телекомунікаційний союз
(ITU) займається розробкою стандартів для 3G з 2001 року, які
дають змогу удосконалювати додатки і сервіси, що дозволяє 3GІнтернету користуватись попитом. Покращення покриття і
зменшення тарифів призвели до швидкого росту чисельності
користувачів. Згодом можливості модему з‘явились серед функцій
мобільного телефону. Але тарифи на використання технології є
надто високими (5-12грн/МБ). На сьогодні ж оператори в гонитві за
користувачами пропонують певні бонуси (безкоштовні мегабайти),
але кількість мегабайт чітко обмежена (5-20 МБ на добу).
Обмеженість мегабайтів додає неприємностей, адже після
використання бонусу користувач наступний обмін даних з мережею
оплачує згідно з вставленими тарифами. До того ж абонент ніяким
способом не інформується про те, що оплачує наступну передачу
даних. Отже, актуальною задачею є створення програмних засобів
моніторингу трафіку Інтернету на стороні клієнта, які дозволяли б
інформувати
користувача
про
закінчення
«безкоштовного
інтернету». Метою роботи є створення програмного застосування
для відслідковування об‘ємів даних, переданих по мережі Інтернет;
повідомлення користувача про залишок бонусних байтів на рахунку.
Принцип роботи програми базується на постійному відслідковуванні
об‘ємів даних, що передаються на комп‘ютер, їх агрегації і порівнянні
цих сумарних об‘ємів з бонусом, який надається оператором. В
момент, коли різниця між дозволеним і використаним об‘ємами
зменшиться до 10% або ж розмір файла, що планується
завантажити, перевищує об‘єм безкоштовного Інтернету, програма
пріоритетно відносно інших запущених видає попередження про
можливу проблему.
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УДК 681.5
А.В. Грищенко,
студентка,
О.О. Рафальська,
аспірантка,
О.В. Федусенко,
доцент
ЗАГАЛЬНА
КОНЦЕПТУАЛЬНА
МОДЕЛЬ
ДИСТАНЦІЙНОГО
РОЗГАЛУЖЕНОГО КУРСУ
Дистанційне
навчання
реалізується
через
систему
дистанційного навчання – систему управління навчанням. Сьогодні
розроблено багато таких
систем – платформ дистанційного
навчання, але вони є переважно системами управління навчальним
процесом, процес навчання яких має лінійну структуру.
Для ефективного навчання сьогодні є доцільним організація
розгалуженого навчання. Основоположником розгалуженої програми
навчання є американський педагог Н. Краудер.
Модель методу розгалуженого навчання зобразимо у вигляді
графа GV, E (рис.1) з множиною вершин V – модулем дисципліни
(тематично

завершена

матеріалу) і з
множиною ребер E – упорядкованих пар номерів p, q суміжних
вершин, тобто E  p1, q1 , p 2 , q 2 ,...,p m , q m .
Очевидно,
вершини Vi1, V ,

i  1, m

частина

суміжні
графу GV, E

відображають однорідні сутності, а
відношення
між
вершинами
графу Vi  V, i  1, m
e j  E, j  1, n

та

ребрами

є
відношенням
між
різнорідними сутностями. Завдяки
цьому, крім відношення суміжності
між вершинами графу, маємо ще
відношення сполучення, яке в
математиці має назву інцидентності.

навчального

УДК 681.3.07
Я.В. Матейко,
студент
РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ІНДЕКСАЦІЇ ДЛЯ
ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ
РЕСУРСІВ
Високонавантажена система це програмний комплекс, який
здатний обслуговувати значну кількість клієнтів без погіршення
якості обслуговування та характеризується більш жорсткими
експлуатаційними вимогами такими як: швидкість обробки запитів,
спроможність системи до масштабування, ефективне використання
системних ресурсів. Однією з особливостей сучасних систем є
зростаючі вимоги до системних ресурсів – процесорного часу,
оперативної пам'яті, дискового простору, завантаженості дискової
підсистеми кількістю операцій на секунду. Традиційний шлях
масштабування – збільшення системних ресурсів системи, перестає
бути ефективним на підході до експлуатаційних лімітів системи, при
цьому, зростання вартості має експоненціальний характер. Тому
актуальною задачею є створення такої архітектури системи, яка в
майбутньому з мінімальними витратами часу та ресурсів зможе
масштабуватись горизонтально. В роботі запропонована архітектура
системи, що замість реляційної моделі, використовує модель роботи
з даними ключ-значення (хеш-таблиця), яка є однією з найпростіших
та, як наслідок, найефективніших моделей роботи з даними. Крім
того, оскільки таке сховище не здатне працювати з множинами
об‘єктів, які пов‘язані між собою певними зв‘язками, Я.В. Матейко
створив і реалізував концепцію міток. Кожного разу, коли менеджер
додає об‘єкт у базу даних (наприклад, одиницю товару), він також
присвоює йому необхідні мітки. Мітками, як правило, виступають
характеристики
товару
(наприклад,
фірма
виробник
або
приналежність до групи товарів).В процесі наповнення БД
ідентифікатори створюваних об‘єктів додаються у відповідний
список (список товарів від фірми BMW), де вони зберігаються для
подальшого використання.
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УДК 004.6
О. І. Глушко,
студент,
Є.В. Бородавка,
доцент
DATA MINING. КЛАСИФІКАЦІЯ. МЕТОД KNN
Data Mining – процес знаходження в «сирих» даних: раніше
невідомих, нетривіальних, практично корисних знань, які піддаються
інтерпретації та необхідні для прийняття рішень в різних сферах
людської діяльності (с) G. Piatetsky-Shapiro. Задачі Data Mining:
Прогнозування;
Кластеризація;
Асоціація;
Послідовність;
Візуалізація; Аналіз і виявлення відхилень; Оцінка зв‘язків; Аналіз
зв‘язків; Визначення підсумків; Класифікація (системне розподілення
об‘єктів/явищ/процесів по родах/видах/типах за певними ознаками
для зручності їх дослідження).
Альтернативні назви методу KNN: алгоритм найближчого
сусіда; Алгоритм k-найближчого сусіда; Міркування за аналогією;
Міркування за
аналогічними випадками; Міркування за
прецедентами. Вхідні дані: потрібна вибірка об‘єктів, яка найчастіше
представлена у вигляді БД. Кожен об‘єкт характеризується певним
набором атрибутів. Кожен об‘єкт вибірки повинен належати класу. k
– число сусідів нового об‘єкта, які будуть знайдені. Даний параметр
визначається аналітиком предметної області
Вектор ознак – матриця-запис, кожний елемент якої
представляє собою значення атрибуту об‘єкта. Функція для
знаходження відстані між об’єктами – евклідова відстань. Часто
перед розрахунками буває потрібна нормалізація. Якщо певний
атрибут важливіший за інший можна застосувати прийом
розтягування осей.
Для нового об‘єкта знаходиться k сусідів з мінімальною
відстанню між їхнім вектором ознак та вектором ознак нового
об‘єкта. Далі проводиться визначення класу нового об‘єкта двома
способами: Незважене голосування – відстань не грає ролі, важлива
лише кількість голосів, які набрали класи; Зважене голосування – до
уваги приймається не тільки кількість голосів, а й саме значення
відстаней.

УДК 738 03(477)
Т.О. Чайковська,
студентка,
М.П. Пригара,
ассистент
ПАТТЕРН «COMPOSITE»
Composite pattern (Компонувальник) – шаблон проектування,
об'єднує об'єкти в деревовидну структуру для представлення
ієрархії від приватного до цілого. Компонувальник дозволяє клієнтам
звертатися до окремих об'єктів і до груп об'єктів однаково.
Паттерн визначає ієрархію класів, які одночасно можуть складатися
з примітивних і
складних об'єктів,
спрощує архітектуру клієнта,
робить процес додавання нових видів об'єкта більш простим.
Учасниками паттерну є:
1.Component – компонент.
Оголошує інтерфейс для компонованих об'єктів; Надає відповідну
реалізацію операцій за замовчуванням всіх класів; Оголошує єдиний
інтерфейс для доступу до нащадків та управління ними; Визначає
інтерфейс для доступу до батька компонента в рекурсивній структурі
і при необхідності реалізує його (можливість необов'язкова);
2. Leaf - лист.
Об'єкт того ж типу, що і композитний, але без реалізації
контейнерних функцій; Представляє листові вузли композиції і не
має нащадків; Визначає поведінка примітивних об'єктів в композиції;
Входить до складу контейнерних об'єктів;
3. Composite – складений об'єкт. Визначає поведінку
контейнерних об'єктів, у яких є нащадки; Зберігає ієрархію
компонентів-нащадків; Реалізує пов'язані з управлінням нащадками
(контейнерні) операції в інтерфейсі класу компонентів;
4. Client - клієнт.
Маніпулює об'єктами композиції, використовуючи інтерфейс
компонента.
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УДК 738.03(477)
О. Г. Григор’єва,
студентка,
В.М. Вишняков,
доцент
ЗАХИСТ ДАНИХ В БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМАХ
Дана робота присвячена розробці підсистеми захищеної
передачі даних для систем розподілених обчислень. Розподілена
обробка
даних
–
це
спосіб
розв‘язання
трудомістких
обчислювальних завдань з використанням двох і більше
комп‘ютерів, об‘єднаних в мережу. Підсистема захищеної передачі
даних, сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність,
конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї
загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може
призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
На даний час в умовах ринкової економіки розподілені
обчислення дуже актуальна тематика, а захист даних є
прогресивним способом, що забезпечує в даній роботі цілісність,
достовірність, спостереженість та доступність.
Незважаючи на розвиток ринку ІТ та ринку телекомунікацій
захист даних завжди буде перспективним та динамічно напрямком,
який динамічно розвивається. Робота призначена зменшити загрозу
на атаки на організацію, яка її буде використовувати, а також
попереджує руйнування носія внаслідок навмисних дій або
природного впливу інженерно-технічними засобами.

УДК 681
М.І. Цюцюра
студент,
В.Б. Задоров,
професор
БАГАТОКРИТЕРІЙНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ
ПРИ
ВИРІШЕННІ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАДАЧ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
Собівартість продукції – це виражені в грошовій формі витрати
на її виробництво і реалізацію. У собівартості продукції як
синтетичному показнику відбиваються всі сторони виробничої і
фінансово-господарської
діяльності
підприємства:
ступінь
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість
роботи окремих працівників і керівництва в цілому.
Завданням аналізу собівартості є: перевірка обґрунтованості
плану по собівартості, прогресивності норм витрат; оцінка виконання
плану і вивчення причин відхилень від нього, динамічних змін,
виявлення резервів зниження собівартості; пошук шляхів їх
мобілізації.
Виявлення резервів зниження собівартості повинне спиратися
на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства:
вивчення технічного і організаційного рівня виробництва,
використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і
матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків, аналіз та
прогнозування попиту.
Однією з функціональних задач аналізу собівартості є задача
прогнозування попиту з урахуванням собівартості. Зробити аналіз
попиту теоретично дуже складно, тому що будь-яке використання
статистики, соціологічних досліджень тощо дає лише приблизний
результат.
Дослідження попиту на групу товарів, що випускаються
підприємством, є основою для управління господарською діяльністю
підприємства, планування продажів і закупівель та ціноутворення на
продукцію.
Для розробки стратегії розвитку підприємства необхідно не
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тільки враховувати поточний попит на продукцію, а й проводити його
моделювання.
Для моделювання попиту можна використовувати такі методи:
1) статистичне моделювання; 2) узагальнені математичні моделі або
принципи (системний аналіз у вузькому розумінні); 3) аксіоматичні
методи моделювання (системний аналіз в широкому сенсі або
системний підхід ); 4) методи екстраполяції.
Застосування методів статистичного моделювання базується
на застосуванні випадкових чисел. А саме, під статистичним
моделюванням мається на увазі чисельний метод розв'язання
математичних задач, при якому шукані величини представляють
ймовірносними характеристиками якого-небудь випадкового явища,
це явище моделюється, після чого потрібні характеристики
наближено
визначають
шляхом
статистичної
обробки
«спостережень» моделі.
Однак у складних процесах та явищах, до яких можна віднести
і моделювання попиту, часто виявлені і зафіксовані статистичні
параметри не можуть бути визнані вирішальними або
визначальними. Хоча ці методи і мають механізми ранжирування
параметрів. Крім того статистичні методи майже не пристосовані для
виявлення істотних і невідомих раніше факторів.
До інших методів математичного моделювання відносяться
математичні моделі (лінійне і нелінійне програмування, марковські
ланцюги і процеси та ін..), які дозволяють виявляти істотні і невідомі
раніше фактори процесу або явища. Але будь-яка математична
модель може застосовуватися лише в певних межах, тобто має
обмеження щодо застосування. Саме тому в системному аналізі
даний підхід описується як системний підхід у «вузькому розумінні».
Використання системного підходу в широкому сенсі, тобто з
позицій запозичення його аксіоматичних методів для моделювання
економічних процесів і явищ, хоча і дозволяє провести більш
детальний метод моделювання, є досить складно формалізованим
методом, оскільки передбачає перехід до ширших узагальнень в
економічній науці шляхом вдосконалення аксіоматичних принципів
для моделювання (системний підхід).
Екстраполяція базується на поширенні тенденцій, що склалися
в минулому, на майбутнє. Проте такий підхід найкраще

застосовувати при короткостроковому прогнозуванні, оскільки ринок
готової продукції в наш час досить нестабільний. Особливо це
стосується продукції, що не є товарами повсякденного попиту.
З проведеного дослідження видно, що для моделювання і
прогнозування попиту на групу товарів, що випускається
підприємством, найбільш ефективно використовувати методи
математичного моделювання.
Підсекція при кафедрі прикладної математики
УДК 738.03(477)
А. М. Дарієнко, М. А. Тарасенко,
студенти,
С. В. Білощицька,
доцент
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У МАРШРУТИЗАЦІЇ ДАНИХ В
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
Мета маршрутизації – доставка пакетів даних за призначенням
з максимальною ефективністю, яка виражена зваженою сумою часу
доставки повідомлень з обмеженням знизу на ймовірність доставки.
Для формулювання алгоритмів маршрутизації мережа
розглядається як граф: вузлами графа є маршрутизатори, а
ребрами – фізичні лінії зв‘язку. Кожному ребру у відповідність
ставиться певне число – вартість – що характеризує деякий
критерій, наприклад, швидкість передачі даних, пропускну
спроможність каналу тощо.
Розглянемо протокол динамічної маршрутизації – OSPF, в
основі якого лежить технологія відстеження стану каналу, що
використовує для знаходження оптимального шляху алгоритм
Дейкстри.
Як приклад візьмемо мережу нашого університету, що має
вихід в Інтернет, і представимо як орієнтований граф.
Введемо деякі визначення:
нехай D(v) – дорівнює сумі ваг зв‘язків даного шляху;
нехай d(i, j) – дорівнює вазі зв‘язку між вузлами з номерами i та j.
Маємо таку послідовність кроків, що реалізують алгоритм:
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1. Встановлюємо множину вузлів N = {A}, де A – початкова вершина.
2. Для кожного вузла v (v Ȼ N), визначаємо D(v) = d(A, v).
3. Вузол w (w Ȼ N) для якого D(w) = min включаємо до множини N.
4. Для всіх вузлів, що Ȼ N: D(v) = min {D(v), D(v)+d(w,v)}
Повторюємо кроки 2 – 4, поки всі вузли графа не будуть
знаходитися в множині N.
Результатом роботи алгоритму є таблиця маршрутів і її
графічна інтерпретація у вигляді дерева маршрутів.
УДК 538.61:331.45
О. І. Савич, О. Ю. Томенко,
студенти,
Г. Д. Потапенко,
доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ РОЗПОДІЛІВ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ У ВИСОТНИХ ЗАБУДОВАХ
Електромагнітні поля виробничого і побутового походження є
одним з найпоширеніших фізичних факторів недостатньо вивченого
впливу на людей під час перебування на роботі та удома. Експерти
американської Національної ради з радіаційного захисту
стверджують, що при тривалому впливі магнітного поля з‘являється
загальна слабкість, сонливість або безсоння, головні болі,
немотивована нервозність, відчуття безпричинного страху,
спостерігаються негативні зміни репродуктивної та імунної систем.
Крім того, втрата контролю часу веде до раку головного мозку, різко
зростає ризик розвитку лейкемії, У Швеції, США та інших розвинених
країнах, в місцях тривалого перебування людей, особливо в місцях
перебування дітей, характеристика магнітного поля частотою 50 Гц
не повинна перевищувати 0,2 мкТл. Оскільки середня напруженість
в житлових будинках нашої країни перевищує це значення майже
вдвічі, вирішення цієї проблеми є актуальним. Саме тому робота
присвячена розробці моделі електричної мережі висотних
забудівель. У висотних забудівлях використовується кільцева схема
електромережі, внаслідок однотипного планування квартир
всередині кімнат створюється магнітне поле, спрямоване вздовж
вертикальної осі. До того ж у квартирах, де розміщено велику
кількість різноманітної побутової техніки та обладнання, генеруються

низькочастотні (~50 Гц) та високочастотні (10-29 МГц)
електромагнітні поля. Результати експериментальних досліджень
рівнів
електромагнітного
поля,
які
створюють
побутові
електроприлади показали, що контрольна точка, в якій фіксується
електромагнітна індукція більше 0,2 мкТл знаходиться на відстані:
для холодильника – 1,2м; для телевізора – 0,1м; для мікрохвильової
печі – 0,4м. Крім того, на людини діє магнітне поле Землі. Середнє
значення вектора магнітної індукції поблизу земної поверхні
дорівнює 5*10-10 Тл., але у деяких районах Землі його величина
може перевищувати це значення у 5 разів. Отже, на сьогоднішній
день людина практично весь час перебуває під дією горизонтальної,
вертикальної
складової
та
поля
множинних
джерел
електромагнітних полів, які перевищують гранично допустимі норми.
Зменшення рівнів полів та збільшення прощі безпечного простору в
висотних будівлях можна досягти завдяки моделюванню розподілу
електромагнітних полів.
УДК 004.9(075)
Д.К. Білецький,
студент,
В.В. Демченко,
доцент
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ GOOGLE SKETCHUP ДЛЯ
ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ОБ`ЄКТІВ
Google SketchUp - програма для моделювання відносно
простих тривимірних об'єктів (будівель, меблів, інтер'єру і т.д.).
Порівняно з багатьма популярними графічними 3D-редакторами цей
програмний продукт має ряд суттєвих переваг і непогані перспективи
розвитку в напрямку інтеграції з архітектурно-будівельними САПР та
геоінформаційними системами через механізм плагінів.
Простота у використанні, відсутність вікон попередніх
налаштувань, можливість створення об`єктів різної складності чи
рівня деталізації, наявність безкоштовної версії програми та
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс приваблюють як фахівців, так і
малознайомих з 3D-моделюванням користувачів. Зокрема, автор (не
маючи попереднього досвіду роботи з подібними програмами) зміг
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побудувати спрощену модель головного корпусу КНУБА та
прилеглих до нього прибудов всього лише за декілька хвилин.
Програма-ресурс Google Earth і спрощений 3D-редактор
SketchUp є складовими компонентами єдиної родини програмних
продуктів одного виробника, що забезпечує простоту обміну даними
між ними. Так при моделюванні архітектурних споруд можна
імпортувати аерофотографію або супутниковий знімок потрібного
будинку (чи фрагменту території забудови) з Google Earth, а потім
―будувати‖ віртуальну модель безпосередньо за отриманим
зображенням. Побудовану тривимірну модель можна розмістити в
Google Earth, якщо вона відображає реально існуючий об‘єкт з
заданою географічною прив‘язкою.
За рахунок вбудованих можливостей, SketchUp можна
застосовувати для ескізного моделювання в архітектурі,
моделювання існуючих і зниклих будівель (віртуальна археологія),
дизайну інтер'єра і зовнішньої реклами.
УДК 004.8
В.О. Гавриленко,
студент
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ
ПРОГНОЗУВАННЯ КУРСУ АКЦІЙ
Штучні нейромережі є електронними моделями нейронної
структури мозку, який, головним чином, навчається з досвіду.
Природній аналог дає надію, що багато проблем, які поки що не
підвладні розв'язанню традиційними методами і алгоритмами на
існуючих комп'ютерах, можуть в майбутньому бути ефективно
вирішені блоками нейромереж.
Перспектива їх використання видається досить яскравою, в
світлі вирішення нетрадиційних проблем і є ключем до цілої
технології. На даний час більшість розробок нейронних мереж
принципово працюючі, але можуть існувати процесорні обмеження.
Останні дослідження скеровані як на програмні, так і на апаратні
реалізації нейромереж, розробники працюють над створенням трьох
типів нейрочіпів (цифрових, аналогових та оптичних), ефект від
впровадження яких очікується вже в близькому майбутньому.

У роботі досліджувалось застосування нейронної мережі для
прогнозування змін курсу акцій певної компанії. Для налаштування
мережі використано програмний продукт Neural Network Wizard,
можливості якого забезпечують вибір конфігурації та параметрів
налаштування мережі для її навчання та досягнення достатньої
точності прогнозних даних. Було обрано перцептрон Розенблатта з
трьома входами, на які подавались значення змін котувань зі
статистичної вибірки. Дані на вхід нейронної мережі надходять у
нормалізованому вигляді (дійсні числа в діапазоні від 0 до 1). Для
перетворення даних використано лінійну нормалізацію.
Кількість зв‘язків у мережі не повинна перевищувати кількості
даних з навчальної вибірки. В іншому випадку нейронна мережа не
навчиться, а просто запам‘ятає подані на вхід дані. Навчальна
вибірка містить 10 наборів даних, в мережі 8 зв‘язків.
УДК 002.5:004
З.В. Ткач
студент,
О.В. Горда,
асистент
ЗАСТОСУВАННЯ ВЕКТОРНОЇ ГРАФІКИ ДО РОЗРОБКИ ШРИФТІВ
Вважається, що людина краще сприймає візуальну
інформацію, яка представлена текстом та ілюстраціями до нього.
Текст порівняно з іншими візуальними засобами дуже конкретно
визначає зміст інформації, наводить чіткі факти та аргументи, тому
для отримання нової інформації більшість людей читає текст, при
цьому приділяючи значну увагу представленню літер та цифр.
Сьогодні для створення друкованих видань широко застосовуються
комп‘ютерні програми, які надають можливість швидко набирати
текст, редагувати його та вибирати різні типи шрифтів. Після
створення електронного документу його необхідно надрукувати і тут
виникає декілька питань:
1.
Розмір файла, у якому зберігається документ;
2.
Чіткість відтворення тексту.
Оптимізувати об‘єм пам‘яті та досягти значної чіткості
відтворення інформації можна використовуючи для представлення
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шрифтів векторної графіки, де кожна літера є набором ліній (гліфів),
які описані за допомогою функцій.
Створення шрифтів на базі векторної графіки також дає змогу
створення програм для станків з ЧПУ з метою гравірування тексту,
вирізання заготовок.
Оскільки, для представлення шрифтів використовується
векторна графіка, де кожна літера є набором ліній, які описані за
допомогою функцій, може виникнути ряд проблем:
1.
Вибір опорних точок
2.
Вибір оптимальної кривої наближення
Загальновідомі
стандартні
програми
використовують
математичний апарат кривих Без‘є. Криві Без‘є будують за
декількома точками й напрямними лініями. Ті точки, за якими
будується крива, є опорними точками. Криві Без‘є не спотворюються
при афінних перетвореннях – переносі, повороті чи масштабуванні.
Криві Без‘є можна з‘єднувати одну з одною, будуючи як завгодно
складні контури, найчастіше замкнені. Також вони не потребують
поняття просторової роздільної здатності. Але вони мають свої
недоліки: крива проходить не по контрольних точках, а повз них, і
створює неточність відображення. Отже, якщо необхідно добитися
точності відображення, то математичний апарат кривих Без‘є не
відповідає цій вимозі. Тому вважаємо доцільне застосувати інший
математичний апарат для згладжування кривих – інтерполяцію
сплайнами. Даний метод заснований на принципі розділення
інтервалу інтерполяції на малі відрізки, на кожному з яких функція
задається поліномом третього степеня. Коефіцієнти полінома
підбирають так, щоб виконувались певні умови, які залежать від
способу інтерполяції. Спільними вимогами для всіх сплайнів
третього порядку є неперервність функції і її проходження через
контрольні точки. Найпоширенішою є інтерполяція кубічними
сплайнами.
Основною перевагою інтерполяції сплайнами є її стабільність.
Система лінійних рівнянь, які потрібно розв‘язати для побудови
сплайнів, добре зумовлена, що дає змогу отримувати точні
коефіцієнти поліномів.

УДК 004.048
С.О. Семеняко,
студент
ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖ КОХОНЕНА ДО ВИЗНАЧЕННЯ
РЕЙТИНГУ СТУДЕНТІВ КНУБА
Відомо, що одним із найдосконаліших засобів, які
використовуються для первинного аналізу даних є карта
самоорганізації Кохонена (self organization map – SOM). Для
використання SOM в задачах кластеризації спочатку проводиться її
самоорганізація. Нейрони карти розташовуються у вузлах деякої
решітки. В початковому стані на всіх входах нейронів
встановлюються випадкові ваги. Після подачі на j-y кроці навчання
на вхід карти вектора даних про елемент х( j ), який класифікується,
спочатку обчислюються від‘ємні евклідові відстані між цим вектором
і векторами ваг всіх нейронів ri , а потім визначається нейронпереможець:

l , i  i*; i*  arg(max ri
yi  
0, i  i *

Таким чином, ваги входів всіх нейронів карти впорядковуються,
а сама карта набуває властивості розпізнавати образи. Якщо після
навчання у пред‘явленому черговому вхідному векторі х(j) перемагає
будь-який нейрон, що належить кластеру, то вважається, що об‘єкт
належить цьому кластеру.
У представленій роботі мережа
Кохонена
застосовується
до
визначення
рейтингу
студентів
спеціальностей ІТЕП, ІУСТ у 2010 2011 н.р. Результати кластеризації
наведено на рисунку. Для розробки
SOM використовувався пакет Neural
Network Toolbox, який входить в
систему комп‘ютерної математики
MatLab 7. Для налаштування мережі
застосовано програмний продукт
Neural Network Toolbox, що дозволяє
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підібрати конфігурацію мережі і забезпечити найкраще вирішення
задачі. Вхідні дані можуть редагуватись та поповнюватись.
УДК 004.732.771
Д. В. Сінозацький,
студент
РОЗРОБКА УТИЛІТ ДЛЯ РОБОТИ З ЛОКАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ
Метою представленої роботи є розробка утиліт для
забезпечення віддаленого доступу та надання інформації
користувачу локальної мережі про локальний та віддалений
комп‘ютери. Сьогодні комп'ютерні мережі міцно увійшли до нашого
життя. Зараз багато програмістів займаються розробкою додатків,
які фізично розташовані на різних комп'ютерах і взаємодіють один з
одним за допомогою мереж.
Розроблена програма ―Помічник системного адміністратора‖
призначена для надання оператору послуг перегляду відомостей
про даний ПК, вхідний/вихідний трафік, сканування мережі на
наявність
інших
комп‘ютерів
та
розподілених
ресурсів,
автоматичного налаштовування мережі по введеній IP-адресі, крім
того програма має командний рядок, який приймає команду ping для
перевірки з‘єднання між комп‘ютерами. Деякі з описаних функцій
програми представлені на рис. 1,2:

Рис. 1. Вхідний/вихідний трафік

Рис. 2. Сканування мережі

На рис.1 показано вкладку ―Трафік‖, на якій виводяться дані
про мережеві інтерфейси, встановлені на ПК та трафік, що
підраховується через ці інтерфейси. На рис. 2 представлено вкладку

"Локальна мережа", яка відображає одну з функцій топологію мережі
та дає змогу переглядати розподілені ресурси інших комп‘ютерів.
Представлена програма реалізована мовою програмування Pascal в
середовищі розробки Borland Delphi 7.0 з підключенням додаткової
бібліотеки WinSock. Бібліотека Winsock.dll являється засобом
Windows для роботи з сокетами. Для роботи деяких функцій
програма використовує стандартний засіб MS Windows - командний
інтерпретатор, а саме для налаштування мережі та отримання
потрібної інформації. Предметом подальших досліджень є розробка
клієнтської частини програми та надання користувачеві повноцінного
віддаленого доступу.
УДК 113.113
К. Бондарчук,
студент,
С.А. Теренчук,
доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ
Система - це сутність, що підтримує своє існування і здатність
до функціонування завдяки взаємодії своїх підсистем. Поведінка
системи визначається зв‘язком між підсистемами. Кожна частина
системи впливає на систему в цілому. Зв'язок між підсистемами
забезпечує опір змінам системи, але зміни можуть бути
неочікуваними, дуже швидкими та ефективними. Чим складніша
система, тим більш непередбачуваними можуть бути зміни системи.
Будь-яка система, в свою чергу, є підсистемою більшої системи і
залежить від поведінки її інших підсистем, що називається впливом
зовнішніх умов на дослідну систему. Всі системи мають мету бажаний стан, за якого вони знаходяться в стані спокою або
рівноваги. Поки зберігається різниця між дійсним і бажаним станом,
врівноважуючий зворотній зв'язок спрямовує систему в бік
положення
рівноваги.
Представлена
робота
присвячена
дослідженню організму людини - інтелектуальної системи,
функціонування якої контролюється ендокринною системою. До
складу цієї системи входять 7 органів, кожному з яких відповідає
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характерний діапазон частот. Органи ендокринної системи ще
називають чакрами і вважають енерго-інформаційними центрами,
що генерують або поглинають енергію певної частоти і, таким чином,
регулюють роботу певної підсистеми органів людини. Зв'язок між
органами здійснюється системою кровообігу та центральною
нервовою системою, що забезпечують узгодженість роботи
підсистем в умовах стохастичного зовнішнього середовища.
Зовнішнє середовище - це не тільки ті сигнали, які людина сприймає
свідомо (світло, звуки і механічні коливання різної частоти, пахощі та
ін.), а і ті поля, які людина не усвідомлює. Цей вплив носить
характер випадкових електромеханічних полів з дискретним
спектром і може бути описаний функцією:


Х ( t )   (  k cos k t   k sin k t ) .
k 0

Тут  k ,  k , k - незалежні випадкові величини – випадкові
амплітуди і випадкова частота коливань. Якщо частоти зовнішніх
коливань співпадають з частотами, характерними для роботи
органів людини, виникає резонанс, який може призвести до не
прогнозованих змін стану здоров‘я та поведінки людини.
Біорезонансні методи діагностування і лікування не можливі без
застосування програмних засобів, що і є предметом подальших
досліджень.
УДК 519.145.4; 519.171.2
І. Давидов,
студент
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЕВКЛІДІВ ПРОСТІР ТА ДЕЯКІ УЗАГАЛЬНЕНІ
МНОГОКУТНИКИ
На сьогоднішній день відома велика кількість властивостей
трикутника Паскаля. У ньому можна знайти числа Фібаначчі,
трикутник Серпінського, степені чисел два та одинадцять,
біноміальні коефіцієнти і трикутні числа. Та це лише частина
властивостей, відкритих на сьогодні. Дана робота присвячена
дослідженню ще однієї властивості трикутника Паскаля – опису
узагальнених фігур за допомогою біноміальних коефіцієнтів. Було
доведено, що n-й рядок трикутника Паскаля описує своїми числами

базиси (базисні осі, базисні площини і т. д.) простору розмірності n,
де n змінюється від нуля до нескінченності. Також, за допомогою
біноміальних коефіцієнтів можна описати будь-яку базисну
характеристику Qij фігури α, що у трьохвимірному просторі
називається куб, а у двохвимірному – квадрат:
Qij =

*2i-j

i, j = 0÷

де i – розмірність простору (номер рядка трикутника
Паскаля); j – номер параметра фігури α (номер цифри у і му
рядку);
– елемент трикутника Паскаля, що стоїть на j-у місці в іу рядку.
Крім того знайдено загальний алгоритм формування такої
фігури у просторі будь-якої розмірності. Запропоновано алгоритм
побудови фігури β у n-вимірному просторі, яку у трьохвимірному
просторі ми називаємо тетраедр, а у двохвимірному – трикутник.
Знайдено формулу, що пов‘язує будь-яку базову характеристику
фігури β з коефіцієнтами трикутника Паскаля. Доведено також, що
проекція на двовимірну площину фігури β у просторі розмірності n
має вигляд повного графу з кількістю вершин (n+1).
Ці формули надають можливість глибше зрозуміти правильні
фігури, а також можуть допомогти в економічному та системному
аналізі.
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Секція 12. Підвищення ефективності інженерно-геодезичних та
кадастрових робіт у будівництві
Підсекція при кафедрі інженерної геодезії
УДК 528.48
М.М. Туряниця,
студент
ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ
ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ПРОГОННИХ КОНСТРУКЦІЙ МОСТОВИХ
ПЕРЕХОДІВ
Постановка завдання. Головним чинником надійності мостів є
точність монтажу, але існує питання, наскільки обґрунтовані вимоги
до точності встановлення елементів конструкції в проектне
положення.
Мета роботи. Визначити точність геодезичних робіт під час
будівництва прогінних конструкцій, яку запропоновано визначити
через знаходження максимальних відхилень прогінної конструкції
при якому конструкція зможе збе-регти всі свої несучі можливості.
Рішення завдання. Розрахунок допусків відхилень параметрів
ведеться в трьох площинах: 1) розрахунок відхилення від осі в
площині мостового переходу, яке обчислюється за формулою
інтегралу Мора для визначення переміщень від
згинального
моменту і вирішується за допомогою способу Сімпсона–Карнаухова;
2) розрахунок максимального відхилення сегмента по довжині
ведеться за допомогою теореми Гука (зв‘язок між напруженням і
деформацією); 3) розрахунок максимального відхилення сегмента у
вертикальній площині проводиться через формули зв‘язку між
максимальним навантаженням, яке витримає конструкція залежно
від площі перерізу стержнів.
Залежність між будівельним допуском  б і допуском
геодезичних робіт  г знаходять через рівновплив допусків на
виробництво, монтаж і точність геодезичних робіт.
Величина
граничної похибки визначається трьома середніми квадратичними
похибками. Отже, середня квадратична похибка геодезичних

вимірювань становить від цього будівельного допуску одну шосту
його частину.
Висновки. У роботі було запропоновано розрахункові моделі
для визначення деформацій балки жорсткості, під дією
навантаження у трьох площинах, а також запропонована методика
розрахунку деформацій конструкції, що дозволяє встановити
залежність між допусками на будівництво та точністю на проведення
геодезичних робіт.
Підсекція при кафедрі землевпорядкування і кадастру
УДК 711.628.332
Д.О. Шелест,
студентка,
О.С. Можаровська,
аспірантка
АНАЛІЗ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Обмеження прав у використанні земельних ресурсів належить
до одного із найсуттєвіших механізмів регулювання земельних
відносин у сучасній системі управління земельними ресурсами та
реалізації публічних інтересів щодо охорони і раціонального
використання природних ресурсів.
Інформаційне забезпечення нормативно-правової бази України
(наразі, як і в багатьох інших країнах) носить фрагментарний
характер. Встановлення обмежень відносно режимоутворюючих
об‘єктів породжує проблему багатоджерельності правил і норм щодо
їх встановлення та реєстрації, а також розроблення відповідної
документації.
Завдання
удосконалення
інформаційного
забезпечення спрямовані на вдосконалення та систематизацію
процесів, що стосуються як самих об‘єктів права, так і самих об‘єктів
обмежень. Це має сприяти поліпшенню самого процесу
встановлення та реєстрації обмежень, а також використання
інформації про них як органами державного й органами місцевого
самоврядування, так і потенційними інвесторами та громадянами.
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З огляду на це, необхідним буде здійснити аналіз нормативноправового забезпечення встановлення та реєстрації обмежень прав
на землю з метою: створення єдиної системи класифікації
режимоутворюючих об‘єктів та видів обмежень і територіальних зон;
систематизації інформаційних ресурсів нормативно-правового
регулювання питань встановлення і реєстрації обмежень;
формування комп‘ютерної бази даних нормативно-правових
документів
і
технічних
регламентів
та
методик
щодо
обмежувального
зонування
території;
розроблення
бази
формалізованих знань щодо правил встановлення зон обмежень у
використанні земель навколо різних видів режимоутворюючих
об‘єктів тощо.
Підсекція при кафедрі геоінформатики і фотограмметрії
УДК 528.001 + 681.518
А.А. Постельняк,
студент,
Т.М. Квартич,
аспірант
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
ОБ'ЄКТІВ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ У СЕРЕДОВИЩІ ENVI
Сучасні програмні продукти надають широкий вибір
можливостей автоматизованої класифікації об‘єктів цифрових
зображень для отримання оперативної інформації про стан
місцевості, що є головним завданням топографічного моніторингу та
є важливим для прийняття управлінських рішень різного масштабу.
На сьогоднішній день програмний комплекс ENVI – це один із
найбільш доступних програмних продуктів для візуалізації та
обробки даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Він є гарним
інструментом для аналізу багатоспектральних знімків та класифікації
зображень за такими алгоритмами: некерованої класифікації
(Isodata, K-means), керованої класифікації (спосіб паралелепіпедів,
мінімальної спектральної відстані, відстані Махаланобіса, метод
спектрального кута, бінарне кодування), дерево прийняття рішень та
нейронна мережа.

Аналіз даною програмою супутникових цифрових зображень на
території міст Житомир та Кременчук з використанням алгоритмів
некерованої та керованої класифікацій і залученням відомостей з
бази топографічних даних (БТД) показав, що отримати бажаний
результат класифікації з ідентифікованими всіма об‘єктами
місцевості та їх чіткими межами не вдалося. Причинами такого
результату визначено: всі алгоритми класифікації зображень
побудовані на значеннях спектральних характеристик пікселів і їх
вектори яскравості у просторі ознак для деяких об‘єктів є дуже
схожими, що призводить до помилкової класифікації; навчальні
вибірки не завжди вдало характеризують об‘єкти (наприклад,
будинок з похилим дахом містить як мінімум дві групи пікселів,
відмінних за своїми значеннями яскравості); наявність тіней на
зображеннях може змінювати форму та розміри об‘єктів після їх
класифікації тощо. Для покращення результатів класифікації
зображень рекомендуються застосовувати додаткове оброблення
даних та залучення інформації з інших джерел (наприклад, даних
лазерного сканування).
УДК 504.064.3:574+528.94
Т.В. Станкевич,
студентка,
Н.Ю. Лазоренко-Гевель,
аспірант
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРОСТОРОВИХ РОЗПОДІЛІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ КРИТЕРІЇВ СТРУКТУРИ
МЕРЕЖІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ
Однією з основних вимог для ефективного функціонування
системи моніторингу природних комплексів є рівномірне просторове
розміщення постів спостереження по всій території. Залежно від
об‘єкта спостереження, моніторингові пости поділяються на певні
види і категорії, які різняться за функціональним призначенням.
Відповідно до цього формується ряд критеріїв, які дозволяють
адекватно оцінити структуру існуючих мереж спостереження за
екологічною ситуацією.
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Математично виявити рівномірність розподілу об‘єктів
дозволяє геоінформаційний аналіз просторових розподілів. Будьякий набір геопросторових об‘єктів, до яких належать і пости
спостережень за природними комплексами (подаються точковими
об‘єктами), має визначене просторове розміщення. Визначають
чотири типи просторового розміщення точкових об‘єктів:
рівномірний, регулярний, випадковий і кластерний. Ефективним
способом оцінки розташування постів мережі спостереження є
методи геоінформаційного аналізу – аналіз квадратів, мережевний
аналіз, оверлейний аналіз, кластерний аналіз.
Розглянемо критерії оцінки структури мереж моніторингу стану
атмосферного повітря і поверхневих вод. Крім рівномірного
просторового розміщення пунктів спостереження існують також інші
не менш важливі критерії. Для мережі моніторингу атмосферного
повітря: 1) наявність об‘єктів мережі моніторингу атмосферного
повітря в кожному природно-географічному регіоні; 2) забезпеченість території пунктами спостереження стосовно метеорологічних
процесів, концентрацій забруднюючих речовин, радіоактивності; 3)
забезпеченість території пунктами спостереження у залежно від
чисельності населення в місті, площі населеного пункту, рельєфу
місцевості та особливостей промислового навантаження (для
стаціонарних постів).
Для мережі моніторингу поверхневих вод: 1) ступінь рівномірності розташування об‘єктів поверхневих вод на річках різних
рангів у кожній природно-географічній області та на відповідному
водному басейні; 2) ступінь охоплення моніторингом гідрологічних,
гідрохімічних та гідробіологічних параметрів функціонування водних
об‘єктів.

УДК 528.001 + 681.518
Д.В. Горковчук,
студент,
М.В. Горковчук,
аспірант
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПРОСТОРОВОЇ ТА ТОПОЛОГІЧНОЇ
УЗГОДЖЕНОСТІ ВЕКТОРНИХ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЕЙ
Просторова узгодженість – це коректність подання геометриних властивостей об‘єктів (форма, розмір, місцеположення) та
просторових відношень між різними об‘єктами. Помилки просторової
узгодженості виникають, як правило, під час збирання
геопросторових даних.
Топологічна
узгодженість
виражає
правильність
явно
закодованих топологічних характеристик набору даних. Помилки
топологічної узгодженості виникають тоді, коли під час створення
цифрових векторних моделей не застосовувались засоби
забезпечення топологічної цілісності.
Порушення просторової та топологічної узгодженості векторних
цифрових моделей в наборах геопросторових даних значно
ускладнює або взагалі унеможливлює проведення просторового
аналізу для забезпечення прийняття рішень.
Метою аналізу просторової та топологічної узгодженості
цифрових векторних моделей є гарантування того, що геометричні
та просторові властивості об‘єктів реального світу правильно
розміщені у базі геопросторових даних.
У цій роботі розглядається методика аналізу просторової та
топологічної узгодженості цифрових векторних моделей в базах
геопросторових даних.
Першим етапом є побудова концептуальної та топологічної
моделей даних. Ці моделі будуть визначати вимоги до об‘єктів.
Концептуальна модель встановлює вимоги до просторової
узгодженості. Вона формує перелік геометричних властивостей
об‘єктів та перелік просторових відношень між різними об‘єктами у
наборі даних. Топологічна модель описує поведінку просторово
пов‘язаних географічних об‘єктів. На основі топологічної моделі
формуються топологічні правила. Формування топологічних правил
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та переліків геометричних властивостей і просторових відношень
об‘єктів є другим етапом аналізу просторової та топологічної
узгодженості векторних цифрових моделей.
Останнім етапом є проведення перевірки встановлених
правил. Така перевірка реалізовується процедурами конкретної
інструментальної ГІС чи просторової СКБД, що містить інструменти
для проведення просторового аналізу.
Результатом проведення аналізу є перелік помилкових
об‘єктів, виявлених у наборі даних.
УДК 528:061.3(100)
М.С. Баліцька,
студентка,
Ж.В. Форосенко,
здобувач
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕПИСНОГО РАЙОНУВАННЯ В ГІС
Переписне районування проводиться з метою забезпечення
повноти охоплення переписом мешканців усіх населених пунктів та
будинків, а також для визначення потреби у переписних кадрах.
Завдання оптимізації переписного районування території
полягає в мінімізації штату кадрів, що тимчасово залучається для
проведення перепису, та зводиться до оптимізації числа переписних
відділів, лічильних та інструкторських дільниць на множині базових
об‘єктів перепису, виходячи з таких основних критеріїв як нормативи
середнього навантаження на одного обліковця та територіальна
компактність об‘єктів перепису для мінімізації шляху обходу.
Формальною моделлю для визначення складу та меж об‘єктів
переписного районування є неорієнтований евклідовий граф
суміжності базових об‘єктів переписного районування. Вага кожного
ребра графа відповідає евклідовій або шляховій відстані між
центроїдами об‘єктів перепису, вага вершин – чисельності наявного
населення для об‘єкта. Задача оптимізації переписного районування
формулюється як бікритеріальне розбиття графу на множину
підграфів. Критеріями оптимізації є нормалізація сумарної ваги
вершин підграфів та мінімізація сумарної ваги ребер. Ці критерії
визначають область пошуку D задачі k-розбиття графу. Під час

реалізації описаної модельної задачі в ГІС враховуються додаткові
обмеження та евристики, зокрема, допускається деяке відхилення
від нормативної ваги вершин, враховуються межі об‘єктів
адміністративно-територіального поділу під час визначення
підграфів тощо. Формування моделі евклідових графів в ГІС
здійснюється автоматично на основі цифрових моделей відповідних
об‘єктів, побудованих діаграм Вороного та буферних зон. Для
розбиття графів застосовуються методи k-середніх та «завертання
подарунків».
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Секція 13. Психолого-педагогічні основи професійного навчання
УДК 738.03(477)
М.А. Патюта,
студентка,
І.М. Мороз,
доцент
ПРОБЛЕМА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ У СУЧАСНІЙ СІМ’Ї
В усі часи сім'я була й залишається найважливішим
соціальним інститутом суспільства. Зміни, які відбуваються в сім'ї,
впливають на його стан і розвиток. Тому кожне суспільство
зацікавлене в стійкій, духовно й морально здоровій сім'ї.
Єдність сім‘ї забезпечується взаємною любов‘ю, моральною,
економічною, правовою та іншими видами взаємної відповідальності
всіх членів, взаєморозумінням та емоційною прихильністю.
Але неможливо знайти таку родину, де були б відсутні
конфлікти між батьками й дітьми.
Проблема перша : реалізація. Іноді батьки, не досягнувши в
житті реалізації своїх цілей і мрій, бачать у дітях засіб їх реалізації.
Батьки думають: «У мене не вийшло, може, вийде в моєї
дитини», але вони забувають, що дитина – це окрема особистість зі
своїми інтересами й своїм життєвим шляхом.
Батькам у такому разі треба спробувати зрозуміти: чого хоче
їхня дитина, ким вона хоче бути в майбутньому житті й докладати
усі зусилля, щоб дитина самостійно вибирала свій шлях.
Діти після настання свідомого віку повинні навчитися
самостійно керувати своїм майбутнім життям.
Проблема друга : гіперопіка. Батьки намагаються захищати
своїх чад від проблем цього жорстокого світу. Дорослі, що в
дитинстві піддалися такого роду «турботі», прийшовши в реальний
світ, як правило, не витримують і ламаються.
Чим більше в дітей прав, тим більше обов'язків – це і є доросле
життя. Інколи треба поступатися своїми принципами й

рогоджуватися з батьками хоча б тому, що вони старші і будуть
авторитетом для дітей завжди.
Лояльність і повага — це те, що необхідно для підтримки
здорових відносин у сім'ї.
Давайте будемо справедливі по відношенню до тих, кого
любимо! Батьки для нас – найрідніші люди, і ми повинні дякувати їм
за те, що вони подарували нам найцінніше – життя!
УДК 738.03(477)
А.А. Маслюк,
студент
ВИКОРИСТАННЯ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
У
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Комп‘ютерні технології навчання – це процеси підготовки та
передачі пізнавальної інформації, засобом здійснення яких є
комп‘ютер та різні мультимедійні пристрої.
Основним завданням методики використання мультимедії –
формування
інформаційного
середовища,
що
забезпечує
досягнення педагогічних цілей.
Мультимедійні засоби навчання використовуються: перед чи
після вивчення навчальної теми; на початку або наприкінці уроку; у
поєднанні з іншими засобами навчання.
У поєднані з іншими засобами навчання, мультимедійні можуть
мати різні дидактичні функціональні призначення: служити опорою
(слуховою, зоровою) для подальшого засвоєння учнями знань;
ілюстрацією або засобом повторення; узагальнення навчального
матеріалу.
Мультимедійний супровід повинен містити: чітке дидактичне
призначення; педагогічну спрямованість; адекватно відповідати
навчальній програмі; легко активізуватися на комп‘ютері.
Призначення мультимедійного уроку: для вивчення нового
матеріалу; для закріплення пройденого; для повторення; для
узагальнення.
Вимоги до тексту: структура, об‘єм, формат.
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Також розробник повинен мати хоч б елементарні уявлення
про колір, колірну гаму, що може успішно позначитися на
проектуванні колірного сценарію навчального епізоду.
Звук може відігравати роль: шумового ефекту, звукової
ілюстрації, звукового супроводу.
Мультимедійні технології повинні бути помічником для
викладача, але в жодному разі не замінювати його.
УДК 738.03(477)
І.П. Міняйло,
студентка
ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ, МОВНА МАЙСТЕРНІСТЬ
ВИКЛАДАЧА
Мова – яскравий показник вихованості, інтелігентності
викладача. Основні характеристики мовної культури викладача – це
граматична і фонетична правильність фраз і слів, стислість, ясність,
емоційність і правильна побудова речень. Мова викладача має бути
живою, образною, інтонаційно яскравою, без стилістичних,
граматичних і фонетичних помилок. Однією із специфічних вимог до
викладача є вміння говорити ,тобто відсутність дефектів мови і слівпаразитів у ній, уміння логічно і послідовно викладати свої думки.
Викладач повинен володіти бездоганною технікою мови.
Педагогічна майстерність учителя здебільшого базується на
мистецтві спілкування. Спілкування – це зв‘язок між людьми, який
призводить до виникнення психічного контакту, що проявляється в
обміні
інформації,
взаємовпливі,
взаємопереживанні
та
взаєморозумінні. Специфіка педагогічного спілкування полягає в
тому, що під час його реалізації здійснюється комплексний вплив
педагога на учня таким чином, щоб забезпечити ефективне
навчання, виховання і розвиток нової особистості. Через спілкування
відбувається трансляція досвіду поколінь новому поколінню.
Педагогічне спілкування завжди цілеспрямоване .
Ознаки мовної майстерності :
- багата лексика;
- ясність мови (чітка композиція, переконливі
аргументи,простота і доступність);

- уміле вживання термінів, уникання професійного жаргону;
- урахування фактора впливу правильної мови на формування
мови студентів тощо.
УДК 738.03(477)
Н. В. Падун,
студентка
ЗАХОДИ ТА ПРОЕКТИ З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЧИТАННЯ СЕРЕД
ДІТЕЙ
Відтоді, коли був винайдений алфавіт, що поклав початок
якісно новій комунікації, читання на довгий час стало тією
комунікацією, яка стимулювала процеси глобалізації у всіх її
аспектах і напрямах.
Перш за все в структурі читання можна виділити «вільне» і
«ділове» читання. Щодо тематичних переваг в читанні молоді, то
лідером стала навчальна література (70%). Дуже низький інтерес до
сучасної вітчизняної літератури - лише 10%.
Аналіз підтверджує думку, що бажання читати українську книгу
чи книгу зарубіжних авторів виникне тільки за умови, коли вона буде
професійно рекомендована фахівцем обізнаним з кращими творами
сучасної літератури.
Рон Хорнбекер запропонував ідею «звільнення» книги. Так
виник буккросинг (bookcrossing) - культурний феномен епохи
глобалізації, покликаний зробити зі всього світу одну велику
бібліотеку з досить відкритим доступом. Перша українська
буккросинг-точка відкрилася в кнайп-кафе «Купідон» (м. Київ).
Основним «суперником» книги на сьогодні є електронна
комунікація. Проте далеко не всі дослідники оцінюють сучасне
положення з читанням як кризове.
Влучний вираз «дитина - читає, Україна - процвітає!» міг би
стати непоганим девізом втілення національної концепції підтримки
читання на державному рівні. Проте 30 вересня 2009 року на
розширеному засіданні Кабінету Міністрів України все ж було
розглянуто пакет нормативних актів, спрямованих на підтримку
бібліотечної сфери, в тому числі і розробка Державної цільової
програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року.
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Високе соціальне і педагогічне значення читання як для особи,
так і для суспільства в цілому вимагає створення державної
підтримки читання.
УДК 738.03(477)
М.В. Макуха,
студент
СУЇЦИД СЕРЕД МОЛОДІЖНОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРИЧИНИ ТА
НАСЛІДКИ
За останні роки в Україні різко зросла кількість самогубств. І
однією з причин цього є сучасна псевдокультура. Якщо колись дітей
виховували на прикладах хоробрих вчинків, сили, мужності та
відстоювання власної гідності, то зараз процес виховання загнаний в
глухий кут.
Самогубство – це добровільне позбавлення себе життя будьяким способом. Розрізняють два види скоєння cуїциду: істинні і
демонстративні самогубства.
Перший є психопатологічним, тобто чиниться психічно
нездоровими людьми, і є добре спланованим. Демонстративний,
інакше – псевдосуїцид, є невдалою спробою вести діалог з
суспільством, бажанням привернути увагу.
Хто з підлітків входить до ―групи ризику‖.
Депресивні підлітки. Депресія і бажання накласти на себе руки
– не одне і те ж. Депресія може підштовхнути молодих людей до
здійснення суїцидальної спроби, оскільки підлітки, що впали в
депресію, часто думають, що їх нещастям не буде кінця.
Підлітки алкоголіки наркомани. Приблизно третина підлітків,
що здійснюють суїцид знаходяться під впливом алкогольного або
наркотичного сп‘яніння. Найчастіше підліток не вживає наркотики, а
випиває – як правило, пиво: воно дешевше.
Обдаровані підлітки. Насилу віриться, що твої розумні,
талановиті друзі можуть зіткнутися з проблемами, через які вони
зроблять спробу піти з життя. Обдаровані підлітки вважають, що
вони нікому непотрібні, їх ніхто не любить, і для рідних потрібні
тільки нагороди, які вони здобувають.

Підлітки, які завагітніли. З кожним роком підлітки стають все
більше сексуально активними, і не користуються протизаплідними
засобами. Для багатьох дівчат вагітність – проблема нерозв‘язна.
УДК 738.03(477)
М.В. Чорній,
студентка
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧИТАННЯ ЕМОЦІЙ
Доказано, що більшу частину інформації про людину
(приблизно 80%) ми отримуємо з невербальних джерел ( жестів,
міміки, пози,погляду, зовнішнього вигляду, дистанції під час розмови,
прикрас), тоді як слова дають нам всього лиш 20% всієї інформації.
Жести з категорії «Я задумався». Для людини, яка
задумалась, відволіклася від розмови, характерні такі жести: руки
біля лоба в різних позиціях, людина може потирати скроні, чухати
потилицю. Крім жестів, задуману людину видає її поза: вона сидить
або стоїть спираючись щокою на руку.
Жести з категорії «Мені цікаво». Зацікавлена людина
достатньо скупа на жести. Але все таки вони є. При зацікавленості
можна замітити нахил корпуса в сторону співрозмовника. Буває
людина так захоплюється, що забуває закрити рота або широко
розкрити очі.
Жести з категорії « Я вас поважаю». Для того, щоб
визначити, як людина до вас ставиться потрібно звернути увагу на
те як вона з вами вітається. Рукостискання – дуже древня традиція.
Людина, яка вас поважає, подає руку перша або одночасно з вами.
Рука повинна бути витягнута, ні в якому разі не зігнута в лікті.
Людина не одразу забирає руку: шанобливе рукостискання повинне
бути тривалим.
Ми живемо в світі закодованих, нерозшифрованих символів та
знаків, які відправляємо один одному в надії, що хоча б одна людина
нас правильно зрозуміє. Люди ще не навчились читати мову
невербальних символів. Читання невербальних символів – це ціла
наука, яку потрібно вивчати протягом всього життя. Адже жести,
міміка, поза у кожної людини індивідуальні.
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УДК 738.03(477)
О.О. Іщенко,
студент
РЕАЛЬНІСТЬ. УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНІСТЮ
Реальність – в традиційному природничому розумінні – це
сукупність всього матеріального навколо нас, навколишній світ, що
сприймається нашими органами чуття і незалежний від нашої
свідомості.
В будь-якій мові будь-яке слово виявляє своє значення в
зіставленні зі словом, що має протилежне значення.
Реальність ми пізнаємо не тільки через органи чуття, але й за
допомогою нашої мови.
Одні і ті ж предмети, факти для одних людей в одних ситуаціях
виступають як тексти, а для інших людей і за інших обставин – як
елементи реальності.
«Не мрій – збудеться», «Чого не слід робити, того не роби
навіть у своїх думках».
Традиційна наука не здатна задовольнити зростаючі потреби
людини як особисті і відповісти на всі її запитання.
Древні стверджували, що керування реальністю можливе.
Керувати реальністю вміє кожен… Питання: чи вміємо ми
керувати своїми думками? Це є найскладнішим.
«Необхідно тренувати концентрацію на потрібній вам думці».
Потрібно в медитації із закритими очима уявити необхідну і
очікувану подію, зі всіма можливими варіантами її реалізації. Після
цього можна зробити вибраний варіант більш кристалізованим або
щільним, вірогідність його реалізації буде вже набагато вищою.
Управління реальністю зводиться до виявлення можливих
варіантів розвитку подій (проглядання поля варіантів), вибору
варіанту або вектора подій, і збільшення вірогідності його реалізації.
Такий інструмент як сила думки дуже тонкий в управлінні і
повинен використовуватися більш раціонально на нових рівнях.
Реальність – не існує, існує лише сприйняття реальності.

УДК 738.03(477)
О.М.Ходневич,
студент,
І.М.Мороз,
доцент
ПСИХОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСМІШКИ
Посмішка – це найважливіший засіб спілкування. Опинившись у
чужому оточенні ти вмить відчуєш полегшення, побачивши на
обличчях людей теплі та щирі посмішки. І люди, яких ти досі ніколи
не знав перетворяться на твоїх друзів. Посмішка – це невербальне
послання, яке каже людині: «Не хвилюйся, все добре, тобі нічого не
загрожує».
Посмішка – це ефективний інструмент позитивного впливу на
себе та оточуючих. Якщо м‘язи твого обличчя «працюють на
посмішку», то відбувається набагато більше, ніж ти можеш собі
уявити: м‘язи активізують нервові закінчення на обличчі, і тим самим
посилають у мозок «позитивний» сигнал.
Деякі люди сміються так, що і сам не можеш втриматися від
сміху, а в декого сміх нагадує радше поминальний плач
Сміх на А (ха-ха-ха) — іде від серця, сповнений гармонії з
навколишнім світом, світлої радості. Характерний для безтурботних
людей з наївно-веселою вдачею.
Сміх на Е (хе-хе-хе) — не дуже симпатичний, бо схожий на
бекання. Часто так сміються підлабузники у відповідь на сміх шефа.
Виказує зухвалу, заздрісну натуру. Чим більше виражене ―є‖, тим
більше в людині хамства, зловтіхи, презирства. Люди таким сміхом
завжди тримаються на певній дистанції від співрозмовника.
Сміх на И (хи-хи-хи) — суміш іронії і зловтіхи. Це прихований
хитрий сміх. За таким сміхом зазвичай криється підтекст і
прихований намір. Часто так сміються жінки.
Сміх на О (хо-хо-хо) — знущальний. Звучить загрозливо
(згадай Карабаса-Барабаса), іноді з певним сумнівом, критичним
подивом, протестом.
Сміх на У (ху-ху-ху) — це навіть не сміх, а прихований страх,
наприклад, у забобонних людей, які бояться примар.
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Якщо сміх свідчить про характер, то за усмішкою можна
зробити висновок про емоційний стан людини та про її ставлення до
тебе.
УДК 376.1
Д. Василькова,
студентка,
С.М. Шутова,
асистент
ЩО ТАКЕ ДРУЖБА?
Дружба ушляхетнює життя, її шанували та возвеличували
мислителі давнини. Дружба, в оцінці Аристотеля, — найнеобхідніше
для життя: адже ніхто не воліє жити без друзів, навіть якби він мав
усі інші багатства. Далі він роз'яснював: «Дружба не тільки
неоціненна, а й прекрасна — ми уславлюємо того, хто любить своїх
друзів, мати багато друзів — це чудово, а деяким навіть здається,
що бути хорошою людиною і другом — це одне й те саме».
Надзвичайно високо оцінюється дружба в українській культурі й
ментальності. Розкриваючи велику силу дружби, Григорій Сковорода
наводить слова Плутарха: «Дружба, супроводжуючи життя, не тільки
додає втіхи й чарівності світлим його сторонам, а й зменшує
страждання, і Бог, додавши до життя дружбу, зробив так, щоб все
було радісним, приємним і милим, коли друг поруч і разом із вами
втішається. І як би підлесник не кував лихо, використовуючи
насолоди і приємності, треба знати, що він нічого радісного не
вносить у дружбу». Сковорода навчав бути обачливим у виборі
друзів.
Звичайно, час вносить свої корективи, але такі поняття, як
дружба, любов завжди залишатимуться найвищими цінностями.
Вони являють собою якийсь таємничий процес, який неможливо
запрограмувати,
наповнюють
життя
радістю
спілкування,
взаєморозуміння, емоційно збагачують його.
У психології поняття «дружба» визначається як стійкі
індивідуально-вибіркові
міжособистісні
відносини,
які
характеризують взаємну прихильність їх учасників, взаємні
очікування відповідних почуттів та віддання переваги. Розвиток

дружби передбачає слідування її неписаному «кодексу», що
стверджує необхідність взаєморозуміння, відвертості та щирості.
Вона передбачає довірливість, активну взаємодопомогу, взаємний
інтерес до справ та переживань іншого, щирість та безкорисливість
почуттів.
УДК 376.1
І. Венгеровська,
студентка,
В.В. Усова,
старш. викладач
СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМНО-РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ
Проблемно-розвиваюче
навчання
—
система
регулятивних принципів діяльності, цілеспрямованості та
проблемності, правил взаємодії викладача та учнів, вибір і
вирішення способів та прийомів створення проблемних
ситуацій і вирішування навчальних проблем.
Полягає в пошуковій діяльності учнів, яка починається з
постановки питань (створення проблемної ситуації), продовжуючись
у розв'язанні проблемних завдань, у проблемному викладі знань
учителем, у різноманітній самостійній роботі учнів. Передбачає
належний рівень підготовленості, зацікавленості учня до пошуку
невідомого результату.
Система
методів
проблемно-розвиваючого
навчання
ґрунтується на принципах цілеспрямованості (відображають
передбачувані, плановані результати свідомо організованої
діяльності), бінарності (складається з діяльності викладача й учнів)
та проблемності (визначають рівень складності матеріалу і труднощі
в його засвоєнні). Її складають показовий (показове викладання),
діалогічний (діалогічне викладання), евристичний (евристична
бесіда), дослідницький (дослідницькі завдання), програмований
(програмовані завдання) методи.
- Показовий метод викладання;
- Діалогічний метод;
- Евристичний метод;
- Дослідницький метод;
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- Програмований метод.
При створенні проблемних ситуацій часто вдаються до
екранно-звукових засобів навчання. Однак їх використання не
вичерпує проблем інтенсифікації та оптимізації процесу проблемнорозвиваючого навчання. Тому при створенні проблемних ситуацій
необхідно використовувати їх комплексно.
УДК 376.1
Н.М. Германюк,
студентка,
В.О. Гаврилюк,
асистент
НАВЧАЛЬНА МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ
Аналіз результатів психолого-педагогічних досліджень дає
змогу виділити структуру мотивів, які забезпечують успішну
навчальну діяльність студентів.
Пізнавальний мотив – прагнення оволодівати новими
знаннями та способами пізнавальної діяльності.
Мотив самодетермінації – прагнення відчувати себе дійсною
причиною здійснюваної діяльності, ефективним суб‘єктом взаємодії з
оточенням.
Мотив самовдосконалення – прагнення до підвищення власної
компетентності, ефективності та майстерності.
Професійний мотив – прагнення досконало оволодіти
майбутньою професією, стати висококласним фахівцем.
Мотив досягнення – прагнення до успіхів у навчанні,
перевершення власного рівня попередніх досягнень.
Мотив обов’язку – почуття відповідальності перед товаришами
за результати власної пізнавальної діяльності.
Комунікативний мотив – прагнення до партнерського
спілкування з учасниками навчальної діяльності, налагодження
продуктивної міжособистісної взаємодії.
Мотив самоствердження – прагнення мати престижний статус
у колективі, заслужити схвалення з боку викладачів, батьків та
товаришів.

Прагматичний мотив – орієнтація на практичну цінність
навчання, його важливе значення для майбутнього життя,
досягнення матеріального благополуччя.
Один із шляхів підвищення навчальної мотивації студентів
полягає у широкому застосуванні у навчальному процесі групової
навчальної взаємодії, яка характеризується значним мотиваційним
потенціалом.
УДК 376.1
Ю. Демченко,
студентка
ТЕМПЕРАМЕНТ. ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЛЮДИНИ
Діяльність — трудова, навчальна, ігрова — висуває вимоги не
лише до знань і рівня розумового та емоційно-вольового розвитку
особистості, а й до типологічних особливостей нервової системи, а
отже, до темпераменту людини. Залежно від змісту та умов
діяльності сила, врівноваженість і рухливість нервової системи
(темпераменту) особистості виявляються по-різному, відіграють
позитивну або негативну роль. Там, де потрібна значна
працездатність, витривалість, краще виявляє себе сильний тип
нервової системи, а де слід виявити співчутливість, лагідність,
краще виявляє себе слабкий тип нервової системи.
Неврівноваженість холерика шкодить там, де потрібно виявити
стриманість, терплячість. Надто повільний темп рухів, повільне,
монотонне мовлення флегматика не сприяє успішній діяльності, де
потрібно виявити рухливість, швидкість впливу на інших. Слабкість
збудливості та гальмівні дії, що властиві меланхоліку, спричинюють
боязкість, нерішучість, перешкоджають встановленню контактів з
іншими. Схильність сангвініка до захоплення новим, до нудьги при
одноманітній, хоча й важливій діяльності, знижує активність,
постійно викликає потяг до нового, модного.
Стиль діяльності кожної людини значною мірою залежить від
типу вищої нервової діяльності, що входить до структури її
темпераменту. Отже, у професійній орієнтації та підготовці до праці
молоді потрібно зважати на особливості темпераменту.
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У кожного темпераменту можна знайти як позитивні, так і
негативні властивості. Гарне виховання, контроль і самоконтроль
дає можливість проявитися: меланхоліку, як людині вразливій з
глибокими переживаннями і емоціями; флегматику, як витриманій,
без поспішних рішень людині; сангвініку, як високо чуйній для будьякої роботи людині; холерику, як жагучій, шаленій та активній в
роботі людині.
УДК 376.1
К. Шевчук,
студентка,
С.М. Шутова,
асистент
КОХАННЯ – ЦЕ НЕЗРІВНЯННЕ ПОЧУТТЯ, ЧИ ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС?
Палке кохання не може тривати вічно, у тому числі і з причин
біохімічного характеру, стверджують вчені. Дія біологічно активних
речовин, які визначають емоційне ставлення до "предмету", згодом
стає менш вираженим - а отже, знижується і потяг. На думку різних
дослідників, відбувається це на 2-4 рік спільного життя - період,
коли, за статистикою, і відбувається більша частина розлучень.
Розрізняють кілька етапів емоційної прихильності. Перший виникнення потягу. У цей період визначальне значення для вибору
партнера, на думку дослідників, мають особливі запахи, або
феромони.
Другий етап - власне закоханість або захоплення. На думку
різних вчених, він триває від року до трьох років. На цій стадії
стимулюючий вплив на мозок здійснюють фенілетиламін, а також,
можливо, допамін та норепінефрін. Фенілетиламін підсилює процеси
метаболізму в організмі людини та знижує апетит. До речі, він
присутній у деяких природних речовинах, таких як какао та рожева
вода (саме тому цукерки - такий популярний подарунок).
Після закоханості, настає наступний етап - період
прихильності. Виникає прихильність не одразу, а лише згодом, по
мірі адаптації в організмі хімічних речовин амфетамінного ряду.
Приблизно після закінчення двох років група хімічних речовин
седативної дії, котра називається ендорфінами, починає

вироблятися в головному мозку, щоб протистояти високому рівневі
фенілетиламіну. Заспокійлива дія ендорфінів дає людині можливість
розслабитися та відчути себе комфортно та більш впевнено.
Деякі люди так жагуче бажають повернення рівня
фенілетиламіну до колишнього високого рівня, що постійно і
нестримно закохані, увесь час змінюють партнерів.
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Секція 14. Розвиток системи підготовки фахівців для будівництва
Підсекція при кафедрі українознавства
УДК 738.03(477)
Д.В. Чибісов, М.О. Мелехіна,
студенти,
С.О. Полторак,
старш. викладач
МИКОЛА КОСТОМАРОВ ЯК УЧЕНИЙ, ЕТНОГРАФ, ПИСЬМЕННИК,
ФОЛЬКЛОРИСТ
Видатний діяч європейської культури та історії М.І. Костомаров
(псевдоніми Ієремія Галка, Іван Богучаров) залишив дослідникам
безцінні скарби думки і слова, що охоплюють практично всі галузі
гуманітарної діяльності. Маємо в сучасному набутку двотомник його
творів, упорядкований Є. Шабліовським (К., 1967. Т. 1. 414 с.; Т. 2.
450 с.), двокнижжя, підготовлене В. Смілянською (К., 1990. Т. 1. 538
с.; Т. 2. 780 с.).
Варто нагадати про книгу «Етнографічні писання Костомарова,
зібрані заходом етнографічної комісії української історіографії»
(К.,1930.352 с.), що вже стала бібліографічною рідкістю. У передмові
цієї збірки М. Грушевський зазначає, що етнографія відіграла
важливу роль у всеслов‘янському відродженні національної
свідомості.
З прикрістю мусимо констатувати, що практично не осмислено
і не проаналізовано як слід такі нині малодоступні публікації
М. Костомарова, як «Про народні свята і народний календар» (1872),
«Про релігійний культ» (1843), «Синтез космічного світогляду
слов‘янського і українського» (1872).
Розглядаючи українську етнографію не як суто літературну
дисципліну чи історію народознавства, а як одну з основних
складових частин соціальної та політичної історії, історії
національної самосвідомості й визвольної боротьби, М. Костомаров
ішов до читачів із цілісною системою культурологічних,
соціоісторичних і етнофілософських поглядів.

УДК 738.03(477)
А.А. Пелих,
студентка,
І.П. Чілачава,
старш. викладач
ІНШОМОВНІ ТЕРМІНИ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ
Моє ставлення до запозичених слів зумовлене реальною
загрозою втрати мовного імунітету. Чим це пояснюється?
Ми спостерігаємо як змінюється світ щогодини (чи прогресує,
чи піддається суцільному регресу), але в жодному випадку не стоїть
на місці і навіть потужно глобалізується, тому на глобусі з‘явилися
чітко окреслені території сильних і слабких світу цього. Держави, які
перебувають на початкових етапах глобалізації, змушені приставати
на пропозиції міжнародно потужних країн. Часто це призводить до
засилля чужих культурних та економічних традицій, до втрати
мовного імунітету.
Найбільш податливою на зарубіжні нововведення є економіка,
де відбувається щорічне поповнення ринку професій новими, часто
невідомими назвами спеціальностей, які важко знайти на сторінках
енциклопедій чи навіть спеціалізованих словників. А іноді іноземний
термін приклеюють до старих, уже добре відомих спеціальностей. І
це тоді, коли у Франції навіть слово комп‘ютер має свою, французьку
назву. Чим пояснити, що рекламних агентів перейменували в
менеджери, а агентів з торгівлі – в дистриб‘ютори? До речі, щодо
менеджера і маркетолога. Ці два терміни досить міцно прижилися в
сучасному бізнесовому просторі України; за цими спеціальностями
щороку здобувають вищу освіту тисячі студентів. Серед інших
новітніх професій з англомовними назвами – це мерчандайзер,
промоутер, копірайтер, іміджмейкер, логіст.
Ми – молоді фахівці, орієнтовані на європейські ринки, повинні
знати цю термінологію, однак і не уникати українських відповідників,
бо не варто засмічувати державну мову; не слід відмовлятися від
досконалого володіння європейськими мовами, щоб не звужувати
ареал збуту власного продукту і власної затребуваності як у сфері
мистецтва, так і збуту.
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УДК 738.03(477)
В. В. Корженівський,
студент,
Л. Ю. Дикарева,
доцент
МОЛОДЬ ЯК ГОЛОВНА РУШІЙНА СИЛА УКРАЇНІЗАЦІЇ
Українська мова впродовж багатьох століть була поставлена в
такі умови, що можна тільки дивуватися, як вона вижила і
збереглася взагалі. Накладене ще в другій половині XVII ст. табу
великим тягарем лежало на ній майже до кінця ХХ ст. Зрозуміло, що
кількасотрічне
приниження
української
мови
і
водночас
насаджування іншої, тобто російської, не могло не позначитися на
усному (в першу чергу) та писемному мовленні її носіїв. Українська
мова навіть там, де вона активно функціонувала, зазнала такого
негативного впливу російської, що перетворилася на суржик,
«язичіє», на мішанину українських та російських слів, кальок, а
частіше – мовних покрутів, які утворилися на основі цих двох
великих мов.
Ось уже 20 років молода країна розвивається, але чи можемо
ми це сказати про мову? Аби мовний ренесанс у країні став
реальністю, необхідно мати справді українську владу на всіх рівнях.
Необхідно перейти на мономовне теле- і радіомовлення з 80відсотковим пріоритетом української мови. Ринок часописів має
стати домінантно українським, а україномовний продукт повинен
мати додаткові пільги. Необхідно ліквідувати практику паралельного
випуску часописів двома мовами, збільшити ринок україномовної
атракційної інформації у сфері сенсацій, політики, розваг, охорони
здоров‘я. Все це повинно бути зроблене заради відродження та
популяризації мови наших предків.
Головною рушійною силою українізації є молодь. Саме ви,
молоді спеціалісти, майбутній середній клас, майбутня еліта, повинні
бути прикладом для підростаючих поколінь, намагатись говорити
чистою українською мовою, адже це необхідна умова для
збереження чистоти цього прекрасного джерела, з якого плекало
надії та сподівання не одне покоління.

УДК 738.03(477)
І.М. Барчук, М.А. Лозинська,
студентки,
О.М. Дятленко,
старш. викладач
МОВНА КУЛЬТУРА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВИСОКОЇ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОСТІ
Слово і діло поруч ідуть – так повчає народна мудрість.
Сучасна ділова людина має пам‘ятати, що вона представляє нашу
молоду державу на світовому рівні й розбудовує її, а мова будь-якої
держави – це її візитівка. З нами говоритимуть на рівних лише тоді,
коли доведемо словом і ділом, що Україна спроможна посісти
належне їй місце в Європі та світі як держава, громадяни
усвідомлюють себе народом, покликаним своєю історією
відродитися і гідно ввійти в цивілізований світ. І державна мова в
цьому процесі відіграє дуже важливу роль. «Яка мова, така й рада»,
– стверджує народна мудрість. Мова, як і звичаї, – це те, що
об‘єднує окремих людей в один народ, в одну націю.
Для нас, молодих фахівців, вибір професії передбачає і вільне
володіння українською літературною мовою взагалі та мовою певної
професії зокрема, забезпечення високого рівня мовлення. «Добре
тому жити, хто вміє добре говорити», – гласить прислів‘я. Людина,
котра гарно говорить, ясно мислить. Ясність – краса глибоких думок.
«Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова»
(М. Рильський). Скалічена мова (суміш двох мов) зводить мислення
до примітиву, бо «мова – це лад мислення» (В. Сухомлинський).
Високої мовної довершеності досягає та особистість, яка
прагне грамотно, майстерно, етично володіти мовою професії
(усною та писемною) і літературною мовою взагалі. Саме така мова
й вирізняє освічену, культурну, ділову людину, робить її особистістю.
Мова характеризує людину більше, ніж її зовнішність (Д. Лихачов).
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ПРО ГІДНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВУ ДІЛОВОЇ СПІВПРАЦІ
Упевненість у собі – одна з рис характеру, конче необхідних
менеджеру. Це – особлива якість характеру особистості, яка
виступає як регулятор свідомості та поведінки. Впевнені в собі люди
говорять спокійно і чітко, вміють розповідати про свої почуття і
бажання, висловлюють власну думку. Невпевнена в собі людина
намагається уникнути будь-якого самовиявлення, бо їй властива
занижена самооцінка. Така людина беззастережно дозволяє іншим
приймати рішення за себе, тому рідко досягає поставленої мети. В
Україні завжди високо цінували ввічливість у ставленні до людей.
Ввічливість – це основа етикетної поведінки. «Не лютувати словом,
не ганьбити нікого в розмові, бесіду вести без лукавства,
щонайбільше розумом вбирати…», – так повчав великий князь
Володимир Мономах.
У житті людина зустрічається з красою і гідністю, радістю і
горем; в її духовному житті бувають періоди торжества і години
страждання; душу її тішить любов і пригнічує ненависть;
трапляються такі життєві ситуації, коли слід керуватися розумом, а
не почуттями. Тому треба з гідністю жити, працювати, переживати
радість і горе. Коли життя здається нестерпним, не можна
переступати межу, за якою розум уже не керує вчинками і на перше
місце виступає егоїзм.
Шляхетність людської особистості виявляється у тому, чи
вдається мудро визначити, що є гідним і благородним. У зв‘язку з
цим слушним є заклик видатного українського педагога Василя
Сухомлинського: "Нехай негідне та мерзенне викликає в кожному з
нас огиду та презирство! А звідси мудра настанова: бережи,
утверджуй, розвивай людську гідність – і роби це щодня!"

УДК 738.03(477)
В.А. Давидова, Ю.В. Метеліна,
студентки
ПРО ГОЛОВНІ РИСИ САМОБУТНОСТІ УКРАЇНСТВА
Як чіткіше визначити самобутність українства? Що стало
основою його самобутності? Що складає впорядкованість і
змістовність людського буття? Що робить його гідним? Яка роль в
цьому національної вдачі як специфіки українського буття? Що
визначає якість людської вдачі? У чому сенс національної вдачі?
Вдача – явище самобутнє, яке виділяє народ з-посеред інших
людських спільнот. Вдача – це певні психологічні якості народу. Не
можна казати про вдачу народу як окремої людини, бо йдеться про
національну самосвідомість українства, про ті чинники, за
допомогою яких розв‘язується проблема людини, людської долі. В
українській національній вдачі варто виділити три головні риси:
сумлінність, звитяжництво, туга.
Сумління людини звітує не лише перед власною совістю.
Сумлінність більш обтяжлива, ніж виконання обов‘язку. Етика
обов‘язку й етика сумління роблять життєвий обшир людського буття
таким безмежним, що його не можна осягнути лише дотриманням
норм і зобов‘язань. Потяг до ладу забезпечує існування сумлінності.
Звитяжництво формується інакше. Як саме? Виходячи з того, що
світ не завжди пристосований для людини, інколи діє всупереч
людським бажанням і намірам, наперекір людській волі, то слід
формувати відповідь світові на цей виклик. Така дія, яка долає
виклик світу, визначає зміст звитяжництва. Звитяга є єдино
можливий засіб дій під час випробовування, коли людина може
покладатися лише на власні сили та здібності. Головне підґрунтя
туги як якості національної вдачі є історична доля українського
народу. Багато століть український народ був майже викресленим з
історії. Відчуття нездійсненності долі становить зміст туги.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ
СУЧАСНИХ (ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ) ПРОЦЕСІВ
Сьогодні, на жаль, недооцінюється роль української мови у
процесі становлення й творення нашої держави. За 20 років
існування України
так і не були створені дієві механізми
відродження і підтримки української мови, не була прийнята
державна концепція мовної політики. Тому маємо деформовану
мовну ситуацію в країні, яка послаблює захисні сили держави перед
світовими викликами, що несе глобалізація. На існуючу непросту
мовну ситуацію в Україні вказує співвідношення носіїв української і
російської мов, що не відповідає співвідношенню етнічних українців і
росіян на її території. За даними Всеукраїнського перепису
населення 2001 року українці становлять 77,8% населення України,
тоді як українську мову визнали рідною лише 67,5%. Як показало
всеукраїнське опитування Інституту соціології НАН України, у 2011
році: українську мову вважали рідною лише 69,3% населення,
російську – 30,4%, іншу – 1,5%. Бачимо також витіснення
української мови в ЗМІ, зокрема на телебаченні, в пресі, у
книговиданні. Річний тираж журналів та інших періодичних видань
українською мовою у 2011 році склав 28% від загальної кількості,
тоді як ще в 1995 р. складав 70%. Молоді кияни, віком до 30 років,
використовують: 65% переважно російську мову, 6% переважно
українську мову, 28% - обидві мови залежно від соціального
контексту. 74% молодих киян вказують на необхідність поширення
української мови в суспільстві, але лише 30% вважає українську
мову престижною. Отже, необхідно, насамперед, посилити
мотивацію використання української мови, сформувати,
як
законодавчо, так і в ЗМІ, приятливе суспільне ставлення до своєї
мови. Тільки за таких умов українська мова стане державною не
лише де-юре, а й де-факто.

УДК 738.03(477)
Л. Курліковська,
студентка
АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Особливе місце у складі української лексики посідають
запозичення з англійської мови, їхня кількість сьогодні зростає дуже
швидко. Курс на інтеграцію України в ЄС, процеси глобалізації,
перебудова економіки спричинили тісну культурну, політичну та
соціально-економічну взаємодію українського народу з народами
світу, яка не могла не відбитися на мовному рівні. Всього за кілька
років до складу активної лексики української мови увійшли слова
англійського походження, що не тільки позначають нові явища
культурного та суспільного життя, а й витісняють питомі українські
слова з близьким значенням. Пригадаємо тільки запозичення в
сфері ІТ: драйвер, утиліта, веб-сторінка, ноутбук, монітор, курсор,
файл, чат тощо, і бачимо, що ці слова мають інтернаціональний
характер і відбивають наслідки процесів глобалізації та
комп‘ютеризації України. Близько 90 відсотків нових слів, що
з‘являються у кожній мові, - це терміни. Сучасна українська
термінологія також активно поповнюється англіцизмами: кліринг,
менеджмент, маркетинг, демпінг, байт, інтерфейс, ревальвація
тощо. У фаховій літературі спеціальності ЗІК, на якій я навчаюсь,
теж багато термінів-запозичень з англійської мови: теодоліт,
екліметр, профілограф, кіпрегель та ін. Одним із шляхів засвоєння
запозичень є поєднання їх із власне мовними або давно
запозиченими термінами: аерофотозйомка, кадастровий аналіз.
Незважаючи на те, що українська мова частково асимілює чужі
слова, все одно велика кількість англіцизмів створює загрозу для
національної терміносистеми, нівелює індивідуально-національні
риси нашої мови. І при тому дуже часто спостерігаємо, що поруч з
англійськими словами існують не використані українські назви для
передачі відповідних понять. Отже, заради збереження та
неухильного розвитку рідної мови поповнення її іншомовними
словами, зокрема англіцизмами, завжди мусить бути обґрунтовано
виключно прагматичними потребами.
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ЕТИКЕТНІ НОРМИ СПІЛКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Досвід чемності, вихованості українського народу збережений і
відтворений у мові народу. Правила мовленнєвого етикету
утверджувалися протягом багатьох століть, вони складають
особливу групу стійких формул спілкування, що реалізовуються в
лексиці й фразеології. Здавна люди, прагнучи вплинути на почуття
адресата, ретельно добирали слова та вирази, які допомагали
людині
відповідно
налаштуватися,
створювали
поле
доброзичливості та поваги. Це допомагало людям жити й
працювати. Слід відмітити, що ввічливість і ґречність органічно
властиві українцям. В українській фразеології відобразилися всі
засоби спілкування: бувай здоровий, дай Боже здоров‘я, даруйте на
слові, будь ласка, мир цьому дому, як ся маєте?, ласкаво просимо,
ходіть здорові тощо.
Міру ввічливості в українській мові передає група слів на
означення цього поняття: чемний, шанобливий, приязний,
люб‘язний, шляхетний, прихильний, доброзичливий, делікатний,
поважний. Навколо цих слів згрупувалися фразеологізми: дивитися
приязним оком, з повагою, бути в добрій нагоді, добрим словом
прислужитися, моє вам шанування. Фахівці визнають мовленнєвий
етикет як систему стійких формул спілкування, рекомендованих
суспільством
для
встановлення
мовленнєвого
контакту
співрозмовників, підтримання спілкування. Дослідники розрізняють
специфічні функції мовленнєвого етикету: встановлення, підтримка і
збереження дружніх або офіційних відносин; орієнтації на адресата;
вираження емоційного ставлення до співрозмовника; функція впливу
тощо. В етикетних нормах спілкування, у фразеологічному багатстві
української мови відображено мудрість народу, його історичний
досвід, світогляд, систему моралі, своєрідність культури. Ввічливі
слова позитивно впливають на слухача, допомагають виразніше
передати думку, надають мові позитивне спрямування.

УДК 738.03(477)
Я.В. Рубан,
cтудентка,
М. Г. Маковій,
старш. викладач
МИСТЕЦТВО ГОВОРИТИ
(ЗА ПРАЦЯМИ ІРЖІ ТОМАНА ТА ОЛЬГИ КОРНІЯКИ)
Кожна людина зацікавлена в тому, щоб уміти правильно й
гарно говорити, оскільки це дає можливість установлювати та
підтримувати добрі стосунки з людьми в різних колективах: у сім‘ї, в
школі, на підприємстві, у громадських та інших організаціях.
Оволодіння основами будь-якої професії розпочинається із
засвоєння певної суми загальних і професійних знань, а також
оволодіння мовою професійного спілкування. Залежно від ситуації
та мети спілкування слід доречно добирати різноманітні мовні
засоби для чіткого висловлювання думки, що підтверджують праці
вказаних авторів.
Мова тоді буде чистою, коли буде виразно звучати, коли
вживатимуться
тільки
літературно-нормативні
слова
і
словосполучення, правильні граматичні форми.
Рівень мовної культури людини свідчить про її духовність чи
бездуховність, інтелект чи невігластво, вказує на її загальну
культуру.
У своїх книгах письменники на основі власних життєвих
спостережень дають практичні поради щодо того, як краще
оволодіти технікою розмови з колегами, друзями, рідними, як
побудувати свій виступ перед аудиторією.
Отже, праці цих видатних соціологів допомагають нам
зрозуміти, що дар слова – одна з найвеличніших здібностей
людини, яка підносить її над світом усього живого і робить власне
людиною. У свій час ще Платон казав, що … красномовство
належить до тих мистецтв, які усе здійснюють і усього досягають
словом... Адже воно зібрало й тримає у своїх руках, можна сказати,
сили усіх мистецтв!
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