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Секція «Автоматизація виробничих процесів»
АВТОМАТИЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ БУДІВЕЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
канд. техн. наук, доц. В. Корсун, ас. Г. Федоренко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Надійне і безпечне функціонування конструкцій будівель і споруд
може бути забезпечено при своєчасному проведенні технічного
діагностування з використанням сучасних методів і засобів контролю на
всіх стадіях життєвого циклу будівельних об'єктів з метою достовірного
прогнозування ресурсу їх безпечної експлуатації.
Одним з найбільш ефективних можливих варіантів розв'язання цієї
проблеми є впровадження систем будівельного моніторингу, що
включають в себе технічні засоби, які забезпечують раннє виявлення
ушкодження конструкцій будівлі під впливом конструктивнотехнологічних, експлуатаційних і природно-техногенних впливів.
Застосування таких систем відображає сучасну тенденцію переходу від
періодичного контролю до постійного моніторингу будівельних об'єктів з
використанням комплексних автоматизованих систем. Автоматизована
система моніторингу забезпечує безперервний контроль, збір та обробку
великого обсягу статистичних даних з можливістю подальшого аналізу,
миттєве повідомлення відповідальних осіб про критичне відхилення
параметрів конструкції , виключає людський фактор при вимірах, реалізує
віддалений моніторинг (за допомогою різних засобів передачі даних, таких
як Wi-Fi, мобільні мережі, Internet). Для створення подібних систем
найбільш підходять апаратні і програмні засоби, які використовуються в
АСУ ТП і АСНД і добре відомі фахівцям з автоматизації технологічних
процесів, це обладнання таких фірм, як Advantech, ICPDAS, ADLINK,
Siemens, ОВЕН і ін.
Апаратне забезпечення автоматизованих систем управління і збору
даних реалізують універсальні інструменти-контролери і сімейства
модулів віддаленого вводу-виводу: I-7000, I-8000 (ICPDAS), NuDAM-6000
( ADLINK), ADAM-5000, ADAM- 6000 (Advantech), МВ-110-8А (ОВЕН) та
ін. Програмне забезпечення системи будівельного моніторингу можна
сприймати як окремий випадок SCADA-систем, призначених для збору і
обробки інформації про процеси з метою вироблення рішень щодо їх
управління. В структуру системи входять первинні перетворювачі
фізичних величин, що характеризують технічний стан
конструкції
(датчики температури, корозії, тензометри, інклінометри та ін.), модулі
збору даних і керуючий комп'ютер або ПЛК. Використання
автоматизованої системи моніторингу дозволяє робити висновок про
поточний технічний стан об'єкта моніторингу та прогноз по зміні
технічного стану на найближчий період.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ТЕРМООБРОБКИ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
канд. техн. наук, доц. Ю. Журавльов, ст. гр. АП-41 М. Грицюта, ст. гр.
АП-41 Є. Лубченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Структура
системи
управління
технологічним
процесом
термообробки залізобетонних виробів (ТВО ЗБВ) представлена на рис. 1.
Реалізація інформаційних функцій, та функцій, що управляють, виконана
на базі мікроконтролерів серії I-7000 (фірма ICP_DAS; Тайвань). На
середньому рівні використовується модуль I-7520, який служить
перетворювачем інтерфейсів RS-232/RS-485. На нижньому рівні
представлені 8-канальний модуль введення I-7018, який здійснює збір
даних з датчиків тиску, температури, рівня та витратоміру та 4-канальний
модуль виведення I-7024, який здійснює передачу дії, що управляє, від
верхніх рівнів до периферійних пристроїв.
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Технологічний процес ТВО ЗБВ
Рис.1 – Структура автоматизованої системи управління ТВО ЗБВ
Програмне забезпечення реалізує функції розрахунку, контролю,
управління та зберігання інформації з послідуючим корегуванням
параметрів.
Для управління використовується програмно-технічний комплекс,
який включає в себе модулі збору даних I-7018, перетворювач інтерфейсів
I-7520 та ПК з програмним забезпеченням, виконаним в середовищі
LabVIEW, яке представляє собою середовище графічного програмування,
що широко використається в промисловості, освіті й науково-дослідних
лабораторіях як стандартний інструмент збору даних і керування
приладами й технологічним устаткуванням.
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ПРИНЦИПИ ІМПУЛЬСНОГО УПРАВЛІННЯ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ВІБРОЗБУДЖУВАЧЕМ
канд. техн. наук, доц. В. Пермяков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вібраційні технології широко використовуються в промисловому
виробництві. До таких належать процеси ущільнення, перемішування,
сепарації тощо. Для організації вібраційних режимів використовуються
віброзбудники різних типів: кінематичні, гідравлічні, пневматичні,
електродинамічні та інші. Слід виділити віброзбудники електромагнітного
типу (ЕМВ). Віброзбудники цього типу відрізняє великий діапазон
потужностей, відносна простота виготовлення, невеликі габарити,
відсутність тертьових частин.
Традиційні схеми живлення відрізняються простотою, але мають два
істотних недоліки. До цих недоліків слід віднести проблеми регулювання
амплітуди вібрації та неможливість регулювання частоти вібрації. Ці
обставини знижують ефективність застосування ЕМВ. В даний час існують
різноманітні частотні перетворювачі, проте їх застосування істотно
підвищує собівартість організації вібраційного процесу із застосуванням
ЕМВ.
Одним із шляхів виходу з цієї ситуації може бути організація
імпульсного управління. Цьому також сприяє наявність на ринку великої
кількості ключових пристроїв – транзисторів, діодів, тиристорів великої
потужності. При цьому принципу організації управління ЕМВ можуть
бути використані зміна частоти і шпаруватості послідовні живильної
послідовності імпульсів.
Для інтенсифікації вібраційного технологічного процесу доцільно
використання резонансного режиму збудження, що дозволяє здійснити
значне енергозбереження з одного боку і підтримання необхідного
вібраційного режиму ЕМВ меншої потужності з іншого. Для реалізації
такого роду управління найбільш доцільно використання систем
екстремального регулювання.
Для визначення резонансних частот при імпульсному управлінні
можлива організація так званого «ковзного частотного режиму».
При реалізації викладених принципів імпульсного управління
доцільна організація тиристорного управління від бестрансформаторного
блоку живлення і генерації послідовності керуючих імпульсів з
використанням таймерів.
У висновку слід зазначити, що при імпульсному управлінні ЕМВ
цілком можлива організація багаточастотного збудження. Такий процес
управління може інтенсифікувати вібраційний технологічний процес.
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Секція «Архітектура ХХІ сторіччя»
Підсекція «Дизайн архітектурного середовища»
МІСТОБУДІВНІ «ЯБЛУКА» РАЙОНУ ЕШАМПЛЕ В БАРСЕЛОНІ.
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
канд. арх., доц. Михайло Авербах
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Барселона наповнена шедеврами сучасної архітектури. Варто
пригадати об'єкти Міса ван дер Рое, Річарда Мейера, Нормана Фостера,
Сантьяго Калатрави, Герцоґа і де Мерона, Френка Ґері, Жана Нувеля,
Тойоо Іто тощо. Все ж таки найбільшу популярність Барселоні принесли
будівлі-представники каталонського модернізму, розквіт якого припав на
кінець XIX – початок XX століття. Але не тільки архітектурні пам'ятки
видатних зодчих – Антоніо Гауді, Луїса Доменека-і-Монтанера, Жозепа
Пуч-і-Кадафалька, Мануеля Сайрака формують відомий в усьому світі
образ Барселони. Вона також знаменита плануванням району Ешампле
(Eixample), де зосереджені зразки вищеозначених авторів [1].
1859 року міська рада Барселони оголосила конкурс на кращий
містобудівний план по розширенню Барселони. Нове місто отримало назву
«Eixample» (Ешáмпле) – що каталонською означає «розширення».
Переможцем став каталонський інженер Ільдефонсо Серда (Ildefons Cerdà i
Sunyer). В основі генерального плану Cerdà було створення manzana (кат.
яблуко) – осередку міського кварталу. Кожен квартал мав бути
забудований тільки з 2-х або 3-х боків, глибиною 20 і висотою 16 метрів, в
середині – зелена зона для відпочинку, яка б дозволяла сонячному світлу і
повітрю проникнути в кожну комірку району [2]. Одна з найбільш відомих
характеристик Ешампле – 45-градусні кути житлових блоків. «Підрізаючи»
кути, автор прагнув забезпечити більш ефективний рух транспорту: градус
кута вираховувався щодо радіуса повороту парового трамвая.
На жаль, початковий план Cerdà був втілений в життя лише
частково. До будинків добудовувалися поверхи, а внутрішні простори
забудовувалися гаражами, магазинами, камерами схову тощо. У 1958 році
житловий простір в блоці, який за планами Cerdà не повинен був
перевищувати 67200 куб. метрів, становив 295000, тобто вчетверо більше!
Зелені зони майже зникли. На початку 2000-х років було створено фонд
«Pro Eixample» з метою відновити деякі з початкових намірів Cerdà, і перш
за все – перетворення закритого внутрішнього двору яблука в
загальнодоступну, придатну для використання зелену зону. В цілому
проведена спроба відновлення 50 внутрішніх блоків, що представляють
приблизно 100 000 м2 простору [3].
Список використаних джерел:
1. Сайт
05.05.2020).
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Барселони.

URL:

https://www.barcelona.cat/en/

(дата

звернення

2. 19th century new city plans: Cerda’s plan for the Extension of Barcelona and the
Garden City Movement. URL: https://www.theunitutor.com/19th-century-new-city-planscerdas-plan-extension-barcelona-garden-city/ (дата звернення 05.05.2020).
3. Alexander Doerr. Behind Four Walls: Barcelona’s Lost Utopia. URL:
https://failedarchitecture.com/behind-four-walls-barcelonas-lost-utopia/ (дата звернення
05.05.2020).

МОДЕЛЬ «МІСТА-САДУ» ЯК ОБ'ЄДНУЮЧИЙ ФАКТОР
МІСЬКОГО ПЛАНУВАННЯ З ПРАКТИКАМИ УЧАСТІ МІСТЯН
д-р арх., проф. Марія Блінова, асп. Сергій Ільченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У цьому дослідженні відстежується роль держави і громадянського
суспільства в просторовому плануванні та розвитку міст України на
прикладі оновлення парку Грабник в місті Рівне. Процес, що почався як
спротив городян спробі забудови парку ще в 2016 році, мав кілька стадій від громадської ініціативи зберегти парк до проекту оновлення парку в
рамках громадського бюджету (бюджету участі) міста. Зараз йде реалізація
проекту. В ході його розвитку, крім таких форм участі громадськості, як
петиції і слухання, використовувався весь спектр неофіційних форм участі.
Це і прямий вплив на формування громадської думки, і осередки
планування, і публічні семінари, і інформаційний центр для жителів,
форуми та дискусійні панелі для містян (1).
Розширення участі громадськості в системі планування міст України
є скоріше наслідком загальносвітової тенденції. Процеси децентралізації
управління і планування відбуваються в більшості європейських міст.
Пошук ефективних методів залучення громадськості до сталого розвитку
міст зафіксовано в Лейпцігській хартії 2007 (угоди серед держав-членів ЄС
про принципи і стратегії «сталого європейського міста») (2). Однак,
деклароване використання практик участі громадськості в міському
плануванні не знімає питання їх дієвості. У контексті твердження про
зменшення ролі «експерта - планувальника» пропонується використання
цифрових технологій, на противагу «традиційним» практикам участі, з
метою залучення ще більшої кількості мешканців в процеси локального
планування. Але чи гарантує подібна практика «участі всіх» якісне
планувальне рішення?
Ретроспекція змін парку Грабник демонструє повернення до
початкової моделі «міста-саду», закладеної планувальної сіткою 1926 року.
Можливо, модель міста, взаємопов'язаного з природним оточенням, є
найбільш зрозумілою і прийнятною для жителів. Саме цей фактор можна
визначити як об'єднуючий в рамках практик участі і подальшої реалізації
проекту оновлення парку. Конструктивне використання практик участі в
локальному міському плануванні можливо при наявності певної
просторової моделі, яка стає базою подальшої взаємодії городян і органів
локального планування.
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ВІДТВОРЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПРИ РЕНОВАЦІЇ
СУСПІЛЬНИХ ПРОСТОРІВ
(НА ПРИКЛАДІ ПАРКУ САРЖИН ЯР, М. ХАРКІВ)
д-р арх., проф. Марія Блінова, асп. Володимир Савчук
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У цьому дослідженні розглядається проблема сучасних підходів до
формування громадських просторів міста на прикладі реновації Саржиного
Яру в місті Харків та порівнюються з Литовськими сучасними парками.
Важливим аспектом реновації розглядається збереження та відтворення
локальної ідентичності. Описується роль громадських просторів як
частини бренда міста.
Тенденції світової глобалізації призвели до того, що кордони
культурного
спадку
починають
руйнуватися
і
набувають
інтернаціонального значення. При такому розвитку більш популяризовані
країни і міста отримують перевагу і притягують до своїх цінностей і
культури все більше уваги, інші ж намагаються відповідати стандартам і
походити на перших втрачаючи при цьому свою ідентичність.
Архітектура і всі її похідні як художня діяльність, яка втілює в
символічних формах явища культури, також піддалася збитку з боку
світової глобалізації. Міста легко відрізнити один від одного з відомих
архітектурних домінант, пам'ятників і ландшафту, але ті міста, у яких
слабка історична підкладка стали занадто одноманітні і будуються по
одним і тим же "прикладом для наслідування". Архітектурні особливості
тісно пов'язані з образами міст, активно використовуються в просуванні
міста як туристичного напрямку, задіються при формуванні бренду міста.
Одним з таких архітектурних особливостей є громадські простори, в яких і
відбувається основне знайомство і діалог з містом і людьми(1).
У 2011 році, на 23-й сесії Керуючої ради ООН-Хабітат, державичлени уповноважили ООН-Хабітат консолідувати роботу з суспільних
просторів, розвивати і просувати загальну політику з суспільних просторів,
координувати, поширювати знання і безпосередньо надавати допомогу
містам в громадських ініціативах (мається на увазі на регіональному та
муніципальному рівнях, міські стратегії повинні зосередитися не тільки на
місцях і просторах, але і на формі, функції і зв'язності міста в цілому) (2).
Список використаних джерел:
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АРХІТЕКТУРА МЕДИЦИНИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК ФАКТОР ЗМІН
канд. арх., доц. Аліна Скороходова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сьогодні в багатьох об'єктах охорони здоров'я мало приділяється
уваги самим пацієнтам в «межкабінетних» просторі: «Проблеми здоров'я
для 21-го століття в галузі охорони здоров'я - це проблеми, які можуть
бути пов'язані з середовищем, створеної людьми» [1]. «В кінці 19 століття
Флоренс Найтінгейл припустила, що пацієнти будуть одужувати швидше,
якщо про них піклуватимуться в умовах природного світла, вентиляції,
чистоти і базової санітарії» [2]. Клінічна роль лікарні зводиться до
скринінгу, діагностики, лікування, спостереження за хронічними хворими і
паліативним заходам (тимчасового полегшення страждань). З'являються
нові технології скринінгу для широкого кола генетичних захворювань, для
ряду показників пухлин і для інших хвороб.
Будь-яка розмова про можливий вплив нових медичних технологій
на роль лікарні буде неминуче носити умоглядний характер, оскільки
доступні наукові дані мізерні.
Упродовж останнього десятиріччя було відзначено серйозними
досягненнями в розвитку методів раннього виявлення, діагностики та
лікування захворювань; ці досягнення стали можливими завдяки появі
нових лікарських і діагностичних засобів, обладнання та хірургічних
методів. Розвиваються також системи організації лікарень і системи
матеріального забезпечення лікарень, що дозволяє використовувати
лікарні по-новому. Нові технології підрозділяються на кілька великих
груп, кожна з яких по-своєму впливає на роботу системи охорони здоров'я.
Телемедицина. Під телемедициною розуміється дистанційне надання
медичної допомоги з використанням комп'ютерних мереж. Телемедицина
включає клінічні консультації в реальному часі і передачу даних і
зображень. Завдяки телемедицині лікарі загальної практики отримують
можливість займатися своїми хворими під керівництвом лікарняних
консультантів, а лікарні другої і третьої ступенів отримують швидкий
доступ до рекомендацій експертів.
Критерії стійкості допомагають створити більш здорове навколишнє
середовище, покращують суспільне сприйняття медичних установ і
підвищує ефективність подібних організацій.
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Список використаних джерел:
1. Bensalem C., Prof. Werner Lang. Sustainable Healthcare Architecture: Designing a
Healing Environment. Austin : The University of Texas at Austin. 2011. 17 p.
2. Salonen X. Physical characteristics of the indoor environment that affect health and
wellbeing in healthcare facilities // Intelligent Building International. 2013. February. 51 p.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН, ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
канд. арх., доц. Яніна Родик
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Формування універсального простору є однією з найважливіших
сфер, що визначають якість життя і соціальне становище в суспільстві.
Питання доступності архітектурного середовища для різних груп
населення все частіше привертає особливу увагу і є актуальною у нашому
суспільстві.
Універсальний дизайн – не тимчасовий модний тренд, а новий спосіб
мислення та проектування, що все більше шириться світом. Такий дизайн
ще називають дизайном для людей, адже він дозволяє комфортно та вільно
користуватись речами, послугами та міським простором всім людям,
незалежно від їхнього віку, статі чи стану здоров'я [1]. Саме тому без
універсального дизайну просто неможливо мислити сучасне архітектурне
середовище.
Універсальний дизайн означає, що продукти, послуги та міський
простір можуть використовуватися всіма в повному обсязі, без потреби в
додатковій адаптації чи спеціалізованому дизайні [2]. Він робить життя
зручним для людей з обмеженими фізичними можливостями, маленьких
дітей, людей похилого віку та всіх без винятку користувачів
архітектурного простору.
Сім основних принципів універсального дизайну розробили у 1995
році в Університеті Північної Кароліни, це: рівноправність у використанні;
гнучкість; простота та інтуїтивність; легкість сприйняття інформації;
допуск на помилку; малі фізичні зусилля; достатність розмірів та
простору[3].
Головне в універсальному дизайні те, що він повинен бути
складовою будь-якого проектування, незалежно від середовища та
призначення. Його розуміння повинне бути «зашите» у спосіб мислення
всіх, хто створює послуги та продукти, проектує архітектурне середовище.
Кожен, хто планує спроектувати та побудувати нову школу чи
медичний центр або відновити історичну чи культурну установу, повинен
мислити принципами універсального дизайну. Універсальний дизайн є
ефективним інструментом проектування доступних архітектурних об’єктів
та гуманізації архітектурного середовища.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В
АРХІТЕКТУРІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
канд. арх., ас. Віталій Нестеренко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У статті розглянуті актуальні підходи в освіті і їх відображення в
архітектурних рішеннях вищих навчальних закладів на основі аналізу
українського та зарубіжного досвіду. Зміна інформаційного середовища,
швидкість передачі знань в одиницю часу і розвиток технологій призвів до
того, що освіту сьогодні не передають «особисто в руки», її «розпилюють»
безліч джерел по всьому світу. Проаналізовано тенденцію в зміні
принципів передачі знань і способів сприйняття інформації новим
поколінням. Вивчаються нові методики освіти, які відповідають цим
трансформаціям. авторами виявлені концептуальні і практичні рішення в
області формування архітектурних просторів вищих навчальних закладів,
що відповідають актуальним змінам в системі освітнього процесу.
Освіта по всьому світу зазнає все більш масштабні зміни.
Переосмислення освітнього процесу відбувається через прискореного
зростання технологій і затребуваності знань. Згідно зі статистикою
Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (Applied Systems
Analysis (IIASA)), отримання освіти на вищому вторинному і третинному
рівнях (вторинний рівень – початковий професійну освіту, третинний
середню професійну освіту, навчання у вищих навчальних закладах і
фундаментальну наукову освіту) [1] стає все більш важливим у всьому
світі. Наприклад, кількість випускників університетів зросла з 1,7 млн. в
1970 році, до 14,73 млн. в 2017 році. Згідно з прогнозами, це число досягне
32 млн. до 2050 року.
Більш того, зміни в принципах викладання каталізує становлення
покоління «Цифрових аборигенів» , Для яких пошук інформації і блукання
в мережі є нормою і стилем життя. Отримувати інформацію в найкоротші
терміни, незалежно від контексту основна звичка нового покоління.
Інтернет для них виступає новим культурним інструментом. Вони люблять
паралельні процеси і багатозадачність. Візуальний ряд набагато краще
текстової інформації. Відбувається становлення нових психологічних
феноменів і контекстів, нових форм взаємин, над якими під силу відстань
[2].
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АНТІКОНДІЦІОНАЛІЗМ. ТЕОРІЯ ХАОСУ
ст. викл. Людмила Корнілова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Антікондіціоналізм − це футуристичний напрямок думки, яка
спростує абсолютизацію комфорту, впорядкованості та логіки як основ
сучасної цивілізації. З футуризмом початку минулого століття, він
асоціюється з інтересом до динамізму, на сучасному етапі, який
представлений в теорії хаосу в якості головної теми теоретичних
досліджень і основою художньої практики. Архітектура повинна бути
етичною. Наша мета − створювати етичну архітектуру, але така
архітектура природно буде конфліктувати з навколишньою неетичною
реальністю, яку створюють люди.
«Порядок − стабільний. Хаос − динамічний. Він лякає, оскільки
асоціюється з наслідками катастроф. Але люди можуть створювати хаос, а
вони тільки тим і зайняті, що руйнують мир порядком, який апріорі менш
стабільний, ніж рукотворний хаос. Я не заперечую порядок, так як він
складова частина хаосу. Я проти його беззастережного і агресивного
верховенства. Це вже схоже на ракову пухлину на тілі планети. Потрібна
хірургія архітектурними методами! » - каже засновник і теоретик
антікондіціоналізма архітектор-футуролог Семен Расторгуєв [1]. Людям
здається, що порядок кращий за хаос, але доказів цьому немає. Навпаки:
порядок накладає обмеження на творчість, на реалізацію ідей, на
здійснення складних або незвичайних функцій і процесів, і ін., і кінець
кінцем позбавляє людей багатьох можливостей і парадоксальних рішень.
Хаос набагато складніше порядку і дослідження його займе багато часу.
Але хаос можна досліджувати і проектувати самим, психологами давно
відзначено , що в хаотично організованих просторах у людини повніше
розкриваються творчі здібності, розвивається почуття альтруїзму, в цілому
підвищується рівень духовності, потреба в добрі та спогляданні краси.
Прикладом концепції антікондіціоналізма є проект С. Расторгуєва, де
планується: створення на лінії екватора міст-стрижнів, кількість яких буде
відповідати чисельності населення Землі: плановане населення 10 млрд.
чол., населення 1 міста-стержня: 100 млн. − в результаті: 100 вертикальних
міст. Між ними - транспортні комунікації над атмосферою і під землею.
Усі забруднюючі технології винесені за межі атмосфери. Енергетичні
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джерела − екологічно чисті − сонячна енергія і термоядерні джерела. На
поверхні землі розташовуються тільки біо-оранжереї − живі конструкції.
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ФЕНОМЕН МЕГАПОЛІСУ З ПОЗИЦІЇ СИНЕРГЕТИКИ
ст. викл. Володимир Батаженко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Термін «синергетика» походить від давньогрецького і означає
«співдружність», «співробітництво» [1] і акцентує увагу на узгодженості
взаємодії частин при утворенні структури як єдиного цілого.
Науковий підхід до проблеми отримав відображення в дефініціях
(логічне визначення, яке встановлює суттєві відмітні ознаки предмета або
значення поняття).
Синергетика визначається як науковий напрямок, що вивчає зв'язки
між елементами структури (підсистемами), які утворюються у відкритих
системах, завдяки інтенсивному (потоковому) обміну речовиною і
енергією з навколишнім середовищем в нерівноважних умовах. У таких
системах спостерігається погоджена поведінка підсистем, у результаті чого
зростає ступінь її впорядкованості, тобто зменшується ентропія, так звана
самоорганізація: чим менше елементи системи підпорядковані якомусь
порядку, тим вище ентропія.
Синергетика входить в універсальну методологічну парадигму, що
відноситься до тих областей знання, де вивчаються складні системи, явища
самоорганізації, і являє собою єдиний міждисциплінарний підхід до
предметів і об'єктів, що досліджуються.
Предметом синергетики є механізми самоорганізації, тому її і
називають теорією самоорганізації. «Під самоорганізацією в синергетиці
розуміються процеси виникнення макроскопічно упорядкованих
просторово-часових структур у складних нелінійних системах, що
перебувають у далеких від рівноваги станах поблизу особливих критичних
точок» [2]. Іноді самоорганізація визначається як «впорядкування будьяких елементів, обумовлене внутрішніми причинами, без впливу ззовні.»
Розглядаючи самоорганізацію як важливий елемент синергетики, ми
дотримуємося думки, згідно з яким це є процес, в якому створюється,
відтворюється, або вдосконалюється організація складної динамічної, в
нашому випадку, містобудівної системи.
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Процеси ж самоорганізації відбуваються за рахунок перебудови
існуючих і утворення нових зв'язків між елементами містобудівної
системи.
Самоорганізація має місце тільки в таких системах, які володіють
високим рівнем складності і достатньою кількістю елементів, зв'язки між
якими мають не жорсткий, а імовірнісний характер.
Список використаних джерел:
1. Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та
слововживання. – К.: Фоліо, 2006. – 965 с.
2. Хакен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся
системах и устройствах: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 423 с.

Підсекція «Інноваційні технології дизайну архітектурного середовища»
ІНДИКАТОРИ СТАЛОСТІ, КРИЗ ТА КАТАСТРОФ В АНАЛІЗІ
МІСТА ЯК ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ
д-р арх., доц. Сергій Данилов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сьогодні архітектурно-будівельна складова міст яка була
налагоджена протягом десятиліть не встигає адаптуватися до нових
викликів. Динаміка наростання криз і швидкість адаптації до них
архітектури помітно відрізняються. Архітектура через свою статичність та
дорожнечу значно відстає від проблем, що виникають. Тому слід особливо
ретельно розглядати проблематику адекватності прогнозів і наслідків
помилкових прогнозів. Тут ціною помилки можуть стати спорожнілі міста
й мільярди витрачених коштів.
Визначено, що особливості аспектів розвитку системи міста можна
пояснити з точки зору взаємодії (протиріччя) між силами стійкості
(порядку) і змін (розвитку). При цьому очевидним є факт неминучості та
наявності внутрішньосистемних конфліктів у такому надскладному
утворенні, як місто. Зміни, що відбуваються в місті, можуть
накопичуватися плавно, а можуть відбуватися стрибком у вигляді
катастроф. Катастрофа в дослідженні розглянута як такий стан системи,
при якому відбувається раптова якісна зміна системи міста загалом або
його значної частини, після чого повернення системи до свого
попереднього стану стає неможливим. Ознаки криз, які об'єднано в групи
за характером їх прояву, стають індикаторами катастроф.Динаміка змін
індикаторів катастроф вказує на процеси переходу динаміки
функціонування міста до сталого, або допередкатастрофного стану.
Вказані критичні межі визначають завдання аналізу та моделювання
міста як динамічної системи. Для підтримки стабільного функціонування
міста необхідне чітке розуміння закономірностей його розвитку та
особливостей реагування на різні ситуації, пов'язані з втратою сталості.
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Таким чином виявлення принципів прогнозування можливого переходу
кризи до сталого, або катастрофічного стану в слід вважати
основоположним у процесі роботи з містом як системою. Інструментарій,
що розроблюєтеся на кафедрі ІТДАС потенційно здатен моделювати місто
як єдину динамічну систему, що має складні внутрішні та зовнішні
мультидисциплінарні взаємозв'язки.Такий підхід дозволить прогнозувати
системні ризики, потенційно здатні критично вплинути на ситуацію в місті
в межах критеріїв: сталість, криза, катастрофа.
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ МІСТА ЯК
ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
д-р арх., проф. Оксана Фоменко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Базові потреби жителів міста у воді, повітрі, їжі та укритті
задовольняються за рахунок ресурсів, кількість яких обмежена.
Забруднення навколишнього середовища накопичується, природа не в
змозі переробити навіть половину того, що до неї надходить. Це означає,
що у сучасних міст практично не залишилося інших варіантів, крім
розвитку принципів інтенсивного природокористування. Функціонування
кожного міста має спиратися на відновлювані ресурси прилеглих
територій. Настільки радикальні зміни в принципах функціонування міст
завжди пов'язані із загостренням соціальних, техногенних та екологічних
криз. Ціною помилки тут може стати критична втрата ресурсів та можлива
депопуляція мегаполісів країни.
Метою дослідження є спроба створення універсального інструмента,
що відповідає за інформаційне забезпечення процесів прийняття
стратегічних рішень з управління та коригування принципів
функціонування міст як складних динамічних систем. «Програмний
комплекс моделювання міста як динамічної системи» розроблявся як
складно скомпільований продукт, що володіє багаторівневою нелінійною
логікою та простим інтерфейсом. Запропоновані матеріали є теоретичною
основою технічного завдання для проектованого в даний час програмного
продукту.
Комплексний характер дослідження дозволяє враховувати цілі як
підсистеми «архітектура», так і системи міста загалом та знайти узгоджене,
компромісне рішення для його оптимального функціонування та розвитку.
В Україні практично повністю відсутня довгострокова стратегія
переходу міст країни до інтенсивного типу господарювання. Цей факт
стримує розвиток науково-освітніх програм, орієнтованих на розробку
соціально-економічних моделей міст, принципи функціонування яких
ґрунтуються на інтеграції в навколишнє природне середовище.
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У той же час, слід особливо відзначити той факт, що комплекс
екологічних, соціальних і техногенних криз, що переживають в даний час
українські міста, може стати характерним для міст Європейського
Співтовариства через 15-25 років. З цієї причини міста України можна і
слід розглядати як унікальну базу для проведення масштабного
практичного експерименту по досягненню ними стійкості в умовах безлічі
системних обмежень.
АНАЛІЗ СУСПІЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ
МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
канд. арх., доц. Олена Шарлай
Харківський національний університет будівництва та архітектури

«Міський суспільний простір» − фрагмент міського середовища,
що має переважно соціокультурну функцію. Поняття «міський
суспільний простір» містить в собі три оціночні категорії : «місто»,
«суспільство» і «простір» [1].
Як структурний елемент міста, суспільний простір може
розглядатись с точки зору планувальних та об’ємно-планувальних
характеристик, особливостей функціонального наповнення й історичнокультурної значущості. Суспільні простори − або відкриті фрагменти
міського ландшафту, або закриті внутрішньоквартальні, за
містобудівними
ознаками
можуть
бути
центральними
або
периферійними,структуроутворюючими
або
допоміжними.
За
функціональним призначенням – моно- або поліфункціональними [2].
Друга оціночна категорія передбачає розгляд об’єкта з точки зору
доступності суспільного простору для відвідувачів, особливостей
функціонального наповнення, наявність можливостей трансформації і
сталість розвитку[3,4].
Третя оціночна категорія базується на аналізі ступеню
затребуваності і привабливості суспільного простору. Про успішність
розвитку міського середовища свідчить рівень концентрації суспільних
просторів і структура: точкова, осьова або мережева. Наявність
суспільних просторів мережевого типу може свідчити про успішність
розвитку соціального середовища з культурними традиціями і
сформоване громадянське суспільство зі сталими принципами.
Список використаних джерел:
1. Кадыров, Т. Э. Общественные пространства: феномены, тенденции и
процессы / Т. Э. Кадыров // Известия Казанского государственного архитектурностроительного университета. – 2014. – № 4. – С. 115–120.
2. Масталерж, Н. А. Формированиеконцепцииобщественногопространства как
структурногоэлементагородской среды / Н. А. Масталерж // Архитектон: известия
вузов. – 2013. – № 43 (сент.). – С. 61-73.
3. Ways to Disrupt Your Public Space [Electronic resource]. 2012. Available from :
https://www.pps.org/blog/7-ways-to-disrupt-your-public-space/ (accesed : 03.02.2019).
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4. PLACEMAKING: подход к созданию общественных пространств
[Электронный ресурс] / Моск. ин-т соц.-культ. программ. – 2014. – Pежим доступа:
http://miscp.ru/assets/docs/placemaking.pdf. Дата обраще-ия: 04.03.2019.

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЇ
«АРХІТЕКТОР»
асп. Андрій Ізбаш
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Дослідження, що проводиться в межах наукової діяльності кафедри
ІТДАС вказує на необхідність розгляду інноваційних освітніх процесів, як
частини практичної діяльності архітекторів, спрямованої на адаптацію
міста до нових викликів.
У роботі досліджується феномен впливу інновацій на формування
компетенцій, спеціалізацій та спеціальностей в професії «Архітектор».
Запропоновано модель дослідження, що описує вплив на професію
інноваційних,
архітектурно-будівельних
факторів
і
факторів
цілепокладання інноваційних знань і технологій. Описано особливості
впливу змін соціально-економічного чинника функціонування м. Харкова,
Україна, на формування нових урбаністичних напрямків в архітектурі.
Описано експеримент зі створення когнітивної моделі житлового масиву
«Нові Будинки», г. Харків, в якому автор дослідження взяв участь в якості
експерта-архітектора. Робота по виявленню та описанню глибокої
соціально-економічної кризи архітектурної складової житлового масиву
дозволила зробити висновки про параметри нового науково-освітнього
спрямування в урбаністиці, пов'язаного з потребою розробки принципів
інтеграції професійної діяльності українських архітекторів-урбаністів в
життєдіяльність міських громад.
Виявлені проблеми та кризи, пов'язані з архітектурною складовою
міста Харкова є характерними для багатьох міст пострадянського
простору. Вироблення науково-освітніх та урбаністичних стратегій
вирішення викликів, що стоять перед містом, є неодмінною умовою його
виживання. Характер виявлених криз і сценарії їх розвитку вказують на
той факт, що європейський досвід багато в чому не може бути
застосованим до місцевих соціально-економічних реалій. З цієї причини
стільки уваги в роботі приділено проблематиці відродження міських
громад, як безальтернативного фактору реновації міста та його
архітектури.
Для автора важливим підсумком експерименту, описаного в
дослідженні, стало усвідомлення ролі та відповідальності архітекторів за
відродження українських міських громад. Практично, на сьогодні, інших
професій, здатних поєднувати в собі настільки широкий спектр
гуманітарних і точних наук не існує.
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ЗМІНИ У ПРОЄКТУВАННІ ЖИТЛОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ
ПРОСТОРІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПАНДЕМІЯМИ
канд. арх., доц. Ольга Смірнова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вірус “COVID–19” завдав великих тимчасових змін у
життєдіяльності людства та являється тригером для змін в архітектурі.
Цього року ми на власні очі мали можливість спостерігати за змінами
наповнення простору людьми через карантин. Нові санітарні вимоги
змусили людей триматися на певній відстані один від одного, уникаючи
близьких контактів. Все більше набирають популярностімісця
самообслуговування та безконтактної оплати послуг. Навіть за незначною
кількістю людей на вулицях, вони розосереджуються на весь простір,
намагаючись дотримуватися дистанції.
Архітектура вже зазнавала змін внаслідок пандемій. Такі явища, як
бубонна чума, яка вразила Європу в 14 столітті, жовта лихоманка 18-го
століття, спалахи холери і віспи 19-го століття та іспанський грип 1918
року змусили архітектуру розвиватися і формувати міста нового типу.
Епідемії 19 століття сприяли появі каналізаційних систем, які вимагали,
щоб дороги над ними були ширшими та більш правильними, а також нові
закони про зонування для запобігання переповнення. Третя пандемія чуми,
бубонна чума, що почалася в Китаї в 1855 р., змінила дизайн всього - від
водостічних труб до порогів дверей та фундаментів будівництва, вона
сприяла розчищенню міст і залученню різних фахівців для трансформації
міських просторів у світовій війні проти щура. Наслідком туберкульозу
була стерильна естетика модернізму. Його великі, залиті світлом, санаторії
відкрили епоху світлих кімнат, пофарбованих у білий та ванні кімнати,
обкладені плиткою у цілях гігієни. Форма завжди слідує за страхом перед
зараженням, так само, як і функція. Іспанський грип 1918 року і спалах
інших неприємних хвороб 20-го століття стали прецедентом очищення
трущоб, зонування приміщень, збільшенню простору приміщень та уваги
до санітарії.
Отже, пандемія нашого часу також не мине безслідно та вплине на
архітектуру міст, застосовуючи інноваційні технології. Коронавірус змусив
архітекторів задуматися про нові проблеми, які може вирішувати
архітектура і міське планування у новому сценарії життя, який не був
притаманний нам раніше. Карантин 2020 року є прецедентом для
формування нового вектору в архітектурі, розробки нових сценаріїв
поведінки людини в місті, відповідно, і нових футуристичних
архітектурних концептів.
У процес проектування інноваційної архітектури включаються все
більше фахівців таких спеціальностей, які раніше не були задіяні в системі,
і з кожною кризою архітектура виходить на новий рівень розвитку.
Коронавірус, очевидно, робить настільки ж глибокий вплив на
побудований сьогодні світ, як і попередні кризи.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ У
КОНКУРСНОМУ АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ
ст. викл. Володимир Вещев
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Серед складових сучасного містобудівного обґрунтування
невід’ємною складовою був та за лишається якнайширший аналіз
оточуючий ситуації щодо об’єктів проектування. Сучасні технології
аналізу топографічних даних з виростанням графічних редакторів
AutoCAD, ArchiCADтаRevit дозволяють вже на початковій стадії
проектування найбільш аргументовано опрацьовували данні генерального
плану та враховувати обмежувальні параметри ділянки забудови.
Активне використання Інтернету з обробкою картографічних даних
на ресурсах Google, Yandeksта іншими, дозволять дистанційно
ознайомлюватися з ситуаційним оточенням майбутньої споруди, більш
цілісно зрозуміти масштаб оточуючої забудови.
Особливо важливо використання сучасних Інтернет - технологій при
роботі над конкурсними проектами, коли наочне знайомство з об’єктом
майбутнього будівництва, в зв’язку з багатьма суб’єктивними та
об’єктивними причинами унеможливлене, або потребує значних часових
або фінансових витрат. До того ж, як свідчить багаторічний досвід, не всі
організатори професійних конкурсів з містобудування, архітектури або
дизайну архітектурного середовища надають вичерпну інформацію що до
містобудівного оточення та зовнішнього вигляду прилеглих споруд .
У практиці як професійних архітекторів так і сучасних студентів
використання просторового огляд, місць майбутньої забудови Інтернет
засобами стають все більш поширеними, а підбор прототипів будівель, що
найбільш цілісно мають сприйматися разом з існуючим оточенням активно
залучається до процесу проектування. До того ж, саме участь в
професійних містобудівних та архітектурних конкурсах під керівництвом
досвідчених фахівців - професіоналів можна вважати найбільш дієвим
засобом підвищення особистого професійного рівня.
Підсумовуючи вище надане, маємо наступні висновки:
− залучення сучасних можливостей графічних редакторів програм
AutoCAD , Archi-CAD, Revite та інш. на початковій стадії проектування –
невід’ємна складова перед проектного аналізу;
− використання всіх видів Інтернет – ресурсів та інтерактивних карт
місцевості для знайомства з містобудівним оточенням та підбору
прототипів – об’єктивна вимога часу;
− участь у професіональних містобудівних та архітектурних
конкурсах можна розглядати як найбільш ефективний засіб формування
архітектурної особистості.
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Підсекція «Містобудування та урбаністика»
АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ
У ПЕРІОД МАСОВОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ (НА
ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВИХ МАСИВІВ ХАРКОВА)
канд. арх., доц. Ольга Вигдорович
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У період 1960-х–1980-х рр. Харків був одним з провідних
експериментальних майданчиків для галузей архітектури та нових
будівельних технологій. Широкомасштабна програма забезпечення
населення індивідуальним житлом відкрила в цей час у колишньому
Радянському Союзі новий етап міського розвитку. Його реалізація
спонукала будівельну індустрію до формування нової проєктної
типології,викликала глибинні зміни у соціальній організації життя
громадян.
До
найважливіших
архітектурно-планувальних
інновацій,
що відпрацьовувалися у найбільших містах країни, треба віднести
впровадження системи мікрорайонування, включно зі ступеневою
системою суспільного обслуговування. Тут харківські містобудівники,
зокрема Л. М. Тюльпа, відіграли провідну роль у створенні методу т.зв.
«фокусування», який вперше в УРСР було застосовано в Харкові.
Принципово інноваційною була тогочасна діяльність радянських
проєктувальників в галузі створення типових серій житлових будинків.
Харків не тільки впроваджував і пристосовував до своїх технологічних
можливостей серії, розроблені в центральних та республіканських
проєктних установах. На рівні з ними знаходилися інноваційні розробки
серій типових проектів житла, що належали інститутам «Харківпроєкт»
і «Укрмістобудпроєкт», при зацікавленій участі харківських ДСК.
Безпосередньо технологічні інновації пов'язані у Харкові зі
створенням високотехнологічних на той час домобудівних комбінатів
ДСК-1 і ДСК-2, впровадженням вібропрокатних конвеєрних систем
виробництва великих панелей та з переходом на принципово нові поточні
технології забудови. Завдяки цьому до проєктів типових серій вносилися
оригінальні технічні рішення, нововведення у планувальних рішеннях
житла та в структурі мікрорайонів.
Інноваційна для колишнього СРСР мікрорайонна система була
завершенням довгої історії винайдення, багаторазової корекції та
впровадження даної концепції. Ця історія охопила всю першу половину
ХХ століття та розгорталася у низці розвинених країн Європи та Північної
Америки. Але найбільш масштабного та послідовного застосування вона
набула саме в радянських республіках і в країнах, що тяжіли до
соціалістичної орієнтації. Ці радянські практики були завершенням і
найвищою точкою розвитку цілої епохи в світовому модерністському
урбанізмі.
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УРБАНОЛОГІЯ
д-р техн. наук, проф. Валерій Гук
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Нова спеціальність 191 «Архітектура і містобудування» вимагає
істотно підсилити містобудівний вміст в архітектурній освіті. Оскільки не
відповідність планування міст вимогам транспортного і пішохідного руху
наводить до великих соціальних і економічних втрат. А це високий рівень
аварійності на автомагістралях, на вулицях і дорогах міст України, тривалі
затори і «тягучки» (конгестія). Тому, проблеми безпеки пересування, що
виникають при бурхливому зростанні міст, мегаполісів, зростаючою
урбанізацією величезних територій (мегарегионов), зажадали включити в
освітній процес нову наукову базу архітектурно-планувального управління
розвитку і реконструкції міст і міського руху.
Для узагальнення наукового розуміння планування простору з
врахуванням законів руху потоків людей, транспорту і вантажів в ХНУСА
на кафедрі «Містобудування та урбаністики» розроблений новий науковий
напрям в теорії планування територій, урбанологія (urbanologos) – тобто як
наука про місто, об'єктом дослідження і оптимізації якої є урбанізація
територій, а також людські і матеріальні потоки на ній. Урбанологія
складається з трьох відомих наукових напрямів:
1. Урбаністика – теорія територіального планування і управління
функціонуючих територій країни, регіонів, мегаполюсів, мегарегіонів, міст
і їх інтегральних елементів і мистецтво архітектурно-просторової
організації.
2. Містобудування –теория і методи планування забудови територій,
нормативні вимоги (ДБН) експлуатації матеріально-просторового
середовища, життєдіяльності на урбанізованих територіях.
3. Логістика транспортних потоків – теорія матеріальних потоків,
що перевозяться транспортними засобами, або її узагальнювальний напрям
− теорія транспортних потоків.
Головними категоріями урбанології є горизонтальна архітектура
вулично-дорожньої мережі і транспортний (пассажиро- і грузо-) потік, які
тісно залежні один від одного. Розрахунок необхідних розмірів вуличнодорожньої мережі виконується на основі чисельності населення, рівня
автомобілізації, питомої інтенсивності і простору, займаного автомобілем
на рівні пропускної спроможності, що дозволяє визначити кількість смуг
руху і необхідну ширину проїжджої частини і розробляти архітекторам з
врахуванням пасажирського транспорту, пішохідних і велосипедних доріг,
а також захисних смуг, типовий поперечний профіль магістралей у вигляді
суспільного простору. Удосконалено урбаністичний ланцюг проектної
документації і планувальні методи управління міським рухом.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ УРБОДИНАМІКИ
канд. арх., доц. Владислав Каменський
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Актуальність теми доповіді обумовлена сучасними вимогами до
наукової діяльності. Як відомо, загалом, в сучасному світі на зміну
аналітиці прийшло моделювання, що потребує докорінної зміни і в галузі
архітектурно-містобудівної теорії. Водночас, виявилося, що в Україні
відчувається брак якісного обґрунтування урбодинамічних моделей, що
призводить до створення моделей, які відображають технічні, або
екологічні частково ізольовані процеси, оминаючи соціокультурні основи
існування будь-якого міста.
На основі попередніх досліджень історичного розвитку планувальної
структури міст, які належать провідним цивілізаціям планети, включно з
сучасною індустріальною Макроцивілізацією, автор вперше виявив
універсальну для всіх міст послідовність етапів розвитку планувальних
структур, як систему послідовно створюваних міською спільнотою
функціональних зон. Ця послідовність корелюється з етапами
полілінійного
соціокультурного
розвитку
людських
спільнот
цивілізаціями. Автором виявлені п’ять системотворчих функціональних
зон – утилітарно-житлова зона (УЖЗ); сакральна зона (СЗ);
адміністративна зона (АЗ); ринкова зона (РЗ); комунікаційна зона (КЗ), що
послідовно виникають в міському просторі.
На основі аналізу послідовного та доповнюючого його паралельного
розвитку цих зон, під впливом факторів розвитку (серед яких
соціокультурний є провідним), автор пропонує динамічну модель, яка
достатньо вичерпно описує процес розвитку міста як системи.
Петлі зворотних зв’язків моделі відображають процес, при якому
внутрішньо
системні
соціокультурно
обумовлені
«імпульси»,
унеможливлюють відхилення показників (відстань пішохідної доступності
(м, км), час транспортного або пішохідного переміщення до
обслуговуючих місто об’єктів в УЖЗ, щільності забудови та населення,
функціональної різноманітності навантаження територій, територіальної
диференціації кількості «денного» та «нічного» населення, розмірів
транспортного транзиту в вузлах тощо), що забезпечує сталість системи.
Так, процес збільшення території УЖЗ буде відбуватися до того часу, поки
(серед іншого) не буде заповнене об’єктами цієї зони умовне коло навколо
певного об’єкту, з радіусом рівним пішохідній доступності. Так
відображається дія ергономічного фактору який визначається стадією
соціокультурного розвитку міського суспільства. Далі, слід чекати
результатів процесу зміни показників (внутрішні «технічні» умови роботи
та «вимоги» організації простору відповідних закладів) до досягнення меж
обумовлених стадіями соціокультурного процесу.
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УРБАНІЗМ БЛЕК РОК СІТІ
канд. арх., доц. Катерина Чечельницька
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Блек Рок Сіті – тимчасове місто, що створюється на один тиждень
заради Всесвітньо відомого фестивалю BurningMan. BurningMan – щорічна
подія, яка присвячена незалежному мистецтву та самовираженню.
Грандіозний фестиваль проходить у пустелі Блек Рок у США. Це
експеримент зі створення співтовариства радикального самовираження, що
покладається лише на себе. На фестивалі створюються витвори сучасного
мистецтва, проходять перформанси, цілодобово на пересувних
танцювальних платформах грають ді-джеї. Кульмінацією є спалювання
величезної фігури Людини. По закінченню у пустелі не повинно бути
жодних слідів існування міста. Блек Рок Сіті – місто на 70 тисяч мешканців
з житловими вулицями та інфраструктурою, навколо якого створюються
арт-об’єкти, сценічні простори, розважальні зони. Відвідувачі та
організатори готуються цілий рік та з’їзджаються зі всього світу.
Планувальна структура Блек Рок Сіті – це розімкнуте коло з фігурою
Людини в центрі, що оточене широкою смугою відкритого простору.
Житловий район утворює підковоподібну дугу з радіальними проспектами
та концентричними вулицями. Пустеля має спокійний рельєф, потужні
вітри з пилом та високу температуру повітря, що створює певну специфіку
перебування. Через великі відстані та майже повну відсутність транспорту
дуже розвинутий велосипедний рух. Формоутворення міста є результатом
взаємодії багатьох факторів: історичних обставин, суспільної безпеки,
матеріально-технічних потреб, умов навколишнього середовища, естетики,
політики, економічної системи тощо. Одним із принципів BurningMan є
декоммодифікація – відмова від комерціалізації за рахунок спонсорів або
реклами. Послуги на фестивалі є безкоштовними. Кожен має внести
безпосередній вклад у суспільний проект. Ніхто на BurningMan не глядач,
кожен є творцем. Бути громадянином Блек Рок Сіті – це бути учасником
створення та існування міста. Цей принцип є фундаментом тактичного
урбанізму. Основна ідея: позитивне перетворення міста залежить не лише
від діяльності влади, але й від ініціатив мешканців. Через багаторічну
історію та популяризацію фестивалю, Блек Рок Сіті збільшується та
розвивається. Архітектори переосмислюють, експериментують та
вдосконалюють місто щороку. Безліч урбаністів відвідують BurningMan
заради набування досвіду, щодо створення дивовижного співтовариства та
дослідження уроків формування суспільного простору. Історія існування
фестивалю налічує 33 роки. 2020 рік – перший рік, коли подія
відміняється. BurningMan переноситься в онлайн-формат через Всесвітню
пандемію COVID-19. Це новий етап існування легендарного міста
сучасності Блек Рок Сіті.
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МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЯК АСПЕКТ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ ЩОДО УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
канд. держ. упр. Сергій Кравченко
начальник відділу з питань містобудування, архітектури
та держархбудконтролю виконкому Люботинської міської ради,
доц. каф. містобудування та урбаністики ХНУБА

У вітчизняній науці, на сьогодні, недостатньо досліджено проблему
еволюції територій, які є основними ознаками держави, а процес
глобалізації лише підкреслює ці недоробки та ставить країни перед новими
викликами. Територія є обов’язковою ознакою держави, без території не
може існувати жодна держава в світі, вона є невід’ємною природною
умовою існування держави, матеріальною основою життя організованого в
державу суспільства. Об’єктивно являючи собою просторові межі
здійснення державної влади, територія закономірно асоціюється з
могутністю та величчю держави, або з її слабкістю та вразливістю [1, с. 3].
Коли мова йде про урбанізовані території це означає, що говоримо
про території які є зоною найбільшої концентрації населення, підвищеної
кількості контактів та усіляких комунікацій, а це в свою чергу, як ми
побачили останнім часом, робить їх населення більш вразливим під час
пандемій. Як показала практика, недолугі дії державних органів та
місцевого самоврядування, по захисту населення від природних та
техногенних чинників, або
інших загроз, зокрема епідеміального
характеру, часто бувають викликані відсутністю, якісної містобудівної
документації, що не дає можливості прийняття своєчасних оперативних
заходів по локалізації загроз. Відсутність актуальних генпланів, які
покликані бути «конституцією» цих урбанізованих територій та визначати
їх розвиток, не дає можливості реалізувати значний потенціал у галузі
методології і практики екологічного й ергономічного забезпечення,
створення, експертизи й експлуатації ергономічної системи “людина –
архітектурний об’єкт – середовище”, реалізація якого сприяє підвищенню
ефективності функціонування новозбудованих та модернізованих
технічних комплексів [2].
Такий стан вимагає від держави прийняття невідкладних заходів
підтримки та стимулювання органів місцевого самоврядування щодо
розробки генпланів міст, які є продуцентами сучасних урбанізаційних
процесів, характеризуються новими просторовими особливостями,
впливають на безпеку та життєдіяльність людини в містах і поза ними.
Список використаних джерел:
1. Белякович Е. В О понятии территории государства / Е. В. Белякович //
Сибирский юридический вестник. – 2006. – № 2 (29). – С. 3-10.
2. Мироненко В. П. Эргономические проблемы гуманизации архитектурной
среды // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ,
1997.
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РЕГЕНЕРАЦІЯ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ ІСТОРИЧНО
СФОРМОВАНИХ МІСТ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ас. Світлана Скомороха
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Проблема співвідношення старого та нового, а також проблема
відповідності
історично
сформованого
середовища
запитам
життєдіяльності людей в умовах сучасних реалій завжди існувала в
культурі проектування.
У теперішній час набувають актуальності питання регенерації,
реновації та реінтеграції сформованого середовища міста відповідно до
соціальних потреб суспільства, в умовах сьогодення, та з урахуванням
розвитку новітніх інженерних технологій. Особливо гостро постають ці
проблеми в малих історичних містах, де стикаються питання збереження
історичних цінностей середовища та набування середовищем нових
якостей, які обумовлені новою структурою життєдіяльності.
Малі міста це ніби «відкриті музеї», де зберігаються не лише
археологічні, містобудівні та архітектурні об’єкти, але й самобутність
українського народу, його культурні та національні традиції.
З одного боку надбання часів Слобожанщини з іншого боку – часів
індустріальної епохи у вигляді просторової організації середовища міста.
Ще одним не менш значущим надбанням історично сформованих
міст є рельєф, річки та торгові шляхи – це фактори, що полягають в
засадах автохтонних традицій розселення за часів містобудівного освоєння
територій, зокрема сучасної Харківської області. Крім того, ландшафт і
транспортні коридори, які формувались сторіччями, зумовлювали
геополітичне та геоекономічне положення, що сприяло розвитку міста.
Маючи такі багатогранні спадки мале місто наразі перебуває в
скрутному становищі й потребує особливої уваги фахівців містобудівної
галузі.
Саме фахівці з містобудування та урбаністики здатні відповісти на
питання та надати рекомендації щодо: раціональності та ефективного
використання
територіальних
ресурсів
місцевості;
доцільності
використання інженерної інфраструктури; підвищення якості стандартів
соціально-побутового обслуговування населення відповідно до вимог
сьогодення тощо. Результат внутрішніх закономірностей і зовнішніх
чинників, що зумовлюють перспективний розвиток міста, є інформаційним
підґрунтям задля виявлення та систематизації передумов і обмежень при
здійсненні стратегічного вибору. Адже відповіді саме на ці питання
сприяють побудові економічної бази, вирішенню соціальних,
демографічних та екологічних проблем і найголовніше сприяють сталому
розвитку не лише окремого малого історичного міста, а й всього регіону в
цілому.
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ІНТЕРАКТИВНІ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ
ТРАДИЦІЙНОГО ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА
канд. арх., доц. Назар Божинський
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У добу діджиталізації та розвитку інтерактивних технологій
з'являються нові можливості і для архітектурної освіти а також для
вивчення складних феноменів і архітектурних систем, зокрема
архітектурного предметно-просторового середовища.
Так склалося, що наразі багато архітектурних середовищ минулого
є зміненими або взагалі вже не існують. Те саме, нажаль, можна сказати і
про традиційні архітектурні середовища, які на сьогоднішній день вже не
виявляють бажаної чистоти стилю, або сказавши пряміше, вже не можуть
вповні презентувати те, що в них було закладено.
І тут на допомогу тим хто хоче ознайомити із певними зразками
давніх архітектурних середовищ стають інноваційні технології. Авжеж,
цілком відтворити в цифровому вигляді предметно-просторове середовище
наприклад давнього традиційного житла фактично не є можливим, бо це
середовище входить багато чинників які наразі навіть надрозвинене
цифрове обладнання не може передати (зміна температур приміщень, всі
звуки, певні запахи тощо). Проте зробити принаймні приблизний зразок
для вивчень архітектурними студентами для навчальних цілей - можливо.
Свого часу на початку 2000-х років автор зробив спробу відтворити
віртуальний зразок традиційного Східноукраїнського житла. Але на
сьогодні, при нових можливостях слід додати і продовжити початі
розробки та дослідження цифрового відтворення предметно-просторових
середовищ, що допоможе в майбутньому відтворювати їх і в реальному
будівництві.
Підсекція «Образотворче та декоративне мистецтво»
КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦЕГЛЯНОГО СТИЛЮ
АРХІТЕКТУРИ ХАРКОВА
викл. Юрій Пянида
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У другій половині ХІХ століття з’являється та набирає популярності
«цегляний стиль» – архітектурний напрямок, або течія раціональної
архітектури, різновид історизму.
Засновником цього напрямку вважають голандского архітектора
Х.П. Берлаге (1856-1934), який прагнув використовувати естетичні
властивості натуральних матеріалів – цегли з обробкою стін білим
каменем. Цегляний стиль в європейських країнах розвивався в рамках
естетики періоду Історизму ІІ-ї половини ХІХ століття. В фасадах будинків
довільно поєднувався різностильовий декор, цитуючий романські, готичні,
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візантийські прототипи. Відсутність єдиного цілосного художнього стилю
породило назву цегляний стиль.
Раціоналізм, раціоналістичний напрямок (франц. rationalisme, від лат.
rationalis – теоретчний, розумний»; ratio – рахунок, розрахунок).
Раціоналізм – спосіб мислення, в якому домінують логічний початок та
умоглядні конструкції. Раціоналізм є національною рисою англійської та
голандскої архітектури.
Наприкінці ХІХ століття в Російській імперії з’являються будівлі з
неоштукатуреними фасадами з цегли. Цегляний стиль часто
використовують при будівництві промислових будівель та споруджень.
Для цього «стилю» характерна заміна ліпних елементів на декор з цегли
без штукатурки. Вже сама по собі цегляна кладка виконувала декоративну
функцію. Будівлі з червоної цегли, іноді фасади фарбувались в ніжні
пастельні кольори. Цегляний стиль являє собою самостійний
раціоналістичний напрямок в архітектурі.
У результаті досліджених будівель центру Харкова, можно зробити
висновок, що в цьому «стилі» будувались учбові заклади, громадські
будівлі, особняки. Багата пластика фасадів. Широко використовуються
різні прийоми цегляної кладки, з великою майстерністю виконуються з
цегли архітектурні деталі, ордерні форми, фронтони романського,
готичного стилів та «Ренесансу». Вікна фасадів прямокутної, лучкової,
стрільчатої та полуциркульної форм. Цегляний стиль, як течія раціональної
архітектури, тяжіє до класицизму та класицистичним стилям.
Ретроспективізм цегляного стилю проявляється в різноманітних
комбінаціях архітектурних деталей, запозичених в різних історичних
стилях. Раціоналізм цегляного стилю полягає в його практичності,
порівняно с оштукатуреними будівлями, простоті та раціональності форм.
На перший план висувається функціональність, зручна побудова плану
будинку, на другий – форма.
СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ В АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНЬОМУ ОБРАЗІ
МІСТА НА ПРИКЛАДІ МІСТА БУДАПЕШТ
викл. Олег Глушич
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Будапешт столиця Угорщини і найбільше місто в країні. У
Європейському союзі Будапешт посідає восьме місце. Місто утворилося в
1873 році в результаті злиття кількох угорських міст: Пешта,
розташованого на східній стороні річки Дунай, Буди і Обуди, що займають
західний берег Дунаю.
У I столітті до н. е. на місці Будапешта існувало кельтське поселення
Ак-Інк, яке було торговим і ремісничим центром.
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У 106 Г.С приходом древніх римлян місто перейменували в
Аквінкум і зробили адміністративним центром. Зостались руїни будівель і
аквідук.
У Будапешті багато чудових архітектурних споруд різних епох.
Залишилися історичні будівлі часів турецької оккупаціі. Только в 1686
році після 40 днів облоги Будайську фортеця звільнили австрійськими
військами. Після цього розвиток Пешта почалося як торгового центру.
Рибальський бастіон або Будайська фортеця є одним з
найпопулярніших для туристів місць. У цьому районі розташовані
Королівський палац, Собор Матяша і сам Рибальський бастіон. Фасад
Королівського палацу простягнувся вздовж річки Дунай, його довжина
становить 300 м. У південній частині палацу знаходиться крило МаріїТерезії, побудоване в стилі бароко. Собор Матяша, покритий
орнаментальною дахом «Жолнаї», побудований в готичному стилі.
Рибальський бастіон був названий в зв'язку з тим, що на цьому місці, біля
собору Матяша, рибалки продавали свій улов. Згодом це оборонна споруда
фортеці було перебудовано в стилі неоромантизм.
Міст Свободи, ланцюгового типу був побудований в 1896 р за
проектом Яноша Фекетехазі. Одне з пам'ятних будівель - це будівля
Парламенту, побудоване в стилі неоготики (полаюча готика). Через сім
років після об'єднання Буди, Пешта і Обуди, в 1880 р Державне збори
прийняли рішення побудувати будівлю парламенту, щоб підкреслити
суверенне право угорської нації.
У кінці проспекту Андраші, поруч з міським парком перебувати
Площа Героїв. Центральну частину площі займає Меморіал 1000-річчя
заснування батьківщини зі скульптурами керівників Угорщини починаючи
з дев'ятого століття. У центрі площі, колона з зображенням архангела
Гавриїла. На п'єдесталі колони встановлені кінні скульптури вождів
угорців, що привели їх до набуття батьківщини. У центрі розташована
скульптура ватажка угорських племен - Арпада (робота скульптора Дьєрдя
Зали). Монумент був закладений в 1896 р і завершений в 1929 р.
Підсекція «Охорона та використання архітектурно-містобудівної
спадщини»
ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ МІСТОБУДІВНОГО РЕГЛАМЕНТУ
ЗОН ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ІСТОРИЧНОГО
АРЕАЛУ м. ХАРКОВА
д-р арх., проф. Катерина Черкасова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Інна Шулешко
Український науково-дослідний інститут «УкрНДІпроектреставрація», м. Київ

Розроблена
в
умовах
співпраці
«УкрНДІпроектреставрація»
науково-проєктна
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з
інститутом
документація
по

встановленню меж і режимів використання зон охорони пам'яток та
історичного ареалу Харкова, була затверджена Міністерством Культури,
молоді та спорту України 27.02.2020 р. Перші розробки регулятивної
документації для історичної частині Харкова розпочаті у 1989 р. («Проект
зон охорони пам’яток архітектури центральної частини м. Харкова»);
продовжені у 2003 р. («Проект корегування зон охорони пам’яток
архітектури центральної частини м. Харкова») та у 2007 р.(«Проект
визначення меж історичних ареалів м. Харкова (історико-архітектурний
опорний план)», які виконані колективом фахівців ХФ інституту
«УкрНДІпроектреставрація»
під
керівництвом
В.
Новгородова.
Встановлені в роботі межі центрального історичного ареалу були
збережені в проекті нової редакції та вперше затверджені на всіх рівнях
влади. Науково – проектні пропозиції розроблені за вдосконаленою
методикою комплексних досліджень, яка розроблена колективом фахівців
для умов м. Харкова. Завдання дослідження по розробці регламенту зон
охорони культурної спадщини були обгрунтовані матеріалами
комплексних досліджень по визначенню: успадкованої території
історичного ареалу; щільністі історико-культурного потенціалу та
виявленням структуроформуючого значення об'єктів культурної спадщини
в просторовій структурі історичних районів Харкова. На аналітичному
етапі проектування розроблена зональна диференціація територій з
об'єктами нерухомого культурної спадщини всіх видів і категорій пам'яток,
локалізованих на ділянках різної історико-культурної, природно ландшафтної та містобудівної цінності. Показники узагальненої оцінки
територій покладені в основу розробки меж охоронних зон, комплексних
охоронних зон, зон регулювання забудови 1,2,3 категорій, зон охорони
природного ландшафту, зон охорони археологічного культурного шару і
об'єктів археології. У розділі по розробці режимів використання кожної
зони виявлені містобудівні обмеження показників поверховості нової
забудови, встановлені обмеження висотності в зонах реконструкції по
фронту забудови вулиць і на внутрішньоквартальних територіях. Надані
рекомендації щодо забезпечення збереження об'єктів спадщини;
допустимих перетвореннях, заходах заборони щодо використання
територій у відповідності з діючим законодавством.
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ УРБАНІЗАЦІЇ НА ЗМІНУ РЕГЛАМЕНТУ
ЗАБУДОВИ ІСТОРИЧНИХ КВАРТАЛІВ М. ГАЗИ (ПАЛЕСТИНА)
асп. Хаммоуда Алдохдар
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Процеси урбанізації історичного міського середовища, характерні
для розвитку історичних міст в ХХ столітті, пов'язані з перерозподілом
ресурсів міської забудови, які в більшості випадків, чинять негативний
вплив на стан і умови збереження історичного середовища старих міських
центрів. У статті проаналізовано вплив процесів урбанізації на стан
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пам'яток архітектурно-археологічної спадщини та традиційного забудови
старих міських кварталів м. Гази в Палестині. Архітектурно-археологічна
спадщина палестинських міст характеризується різноманітністю культур,
які впродовж всієї історії існування були схильні до руйнувань і
трансформацій, викликаних наслідками воєн, змінами політичних режимів,
починаючи від ханаанської цивілізації до теперішнього часу.
Найбільш вразливим на території сучасної Палестини є
відокремлений регіон сектора Гази, що простягнувся вздовж східного
узберіжжя Середземного моря, і його історичні райони, які зберегли
спадщину давніх епох і значний пласт пам'яток ісламської архітектури.
Найбільший вплив на ступінь збереження і цілісність історичного
середовища надав період ХХ століття, протягом якого в історичній міської
тканини намітилися значні перетворення: розширення головної
транспортної магістралі, яка змінила архітектурно-планувальні зв'язки
міського центру та околиць, включення сучасної індустріальної забудови в
історичну тканину міського центру, використання сучасних матеріалів
замість екологічно-однорідних природних матеріалів в будівництві та
благоустрої міських вулиць.
Мета дослідження: виявлення динаміки зростання населення та
характеру змін стану пам'яток, традиційної міської забудови, середовища і
культури.
У моделі дослідження представлені механізми ідентифікації об'єктів
культурної спадщини, в залежності від факторів впливу на стан
історичного середовища: соціальних, економічних, екологічних,
архітектурно-просторових.
Характер впливу процесів урбанізації визначається значеннями
показників оцінки спадщини: ступіня фізичного збереження об'єктів
спадщини на ділянках історичного кварталу, архітектурні деталі і
цілісність композиційного рішення фронту забудови, висотність забудови і
ступінь збереження силуету, число нових включень, що зберігають
історичний контекст, будівельні матеріали, висота будівель, кількість
місць, вартість землі, тип власності та інші, які повинні бути класифіковані
відповідно до завдань дослідження.
Аналіз результатів дослідження буде сприяти розумінню напрямків
збереження сталого розвитку історичної міського середовища.
ІСТОРИЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ПЛАНУВАЛЬНОЇ
СТРУКТУРИ м. ХАРКОВА кінця XIX-ХХ ст.
ст. викл. Галина Дьоміна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Актуальність теми дослідження полягає в необхідності уточнення
значення історичних факторів розвитку архітектурно-планувальної
структури Харкова на етапах промислового освоєння його території в
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період промислової революції і в наступний індустріальний період. В
даний час актуальними є питання переоцінки історичної спадщини
промислових об'єктів і територій, виявлення і освоєння історичної
спадщини промислового будівництва. У роботі використаний історико генетичний метод дослідження. На основі використання картографічного
аналізу визначено територіальні рамки розвитку міста і його планування з
характерними для епохи лінійними планувальними структурами. Харків на
етапі промислової революції активно розвивався уздовж провідних
транспортних комунікацій в південно-східному, північно-західному і
південно-західному напрямках. На сьогоднішній день актуальність мають
деградовані промислові території, що вимагають реабілітації і які стають
зонами перспективного планування.
Ступінь
вивченості
архітектурно-містобудівної
спадщини
промислового
Харкова
зафіксована
виділенням
на
історикоархітектурному опорному плані одиничних об'єктів та їх охоронних зон,
комплексних охоронних зон групових пам'яток, зон регулювання забудови
2 і 3 категорії. За останні роки зібрано значний обсяг інформації про
особливості архітектури Столичного Харкова, що пов'язано з необхідністю
освоєння виявленої архітектурно - містобудівної спадщини, вимогами
професійної комплексної оцінки складу спадщини, опрацювання науковопроектної документації для виявлення зон активної реконструкції,
реновації промислових об'єктів і територій, обґрунтованого виділення зон
перспективної забудови
Джерела інформації. В роботі використані архівні матеріали, наукові
роботи та статті авторів присвячені вивченню розвитку планувальної
структурі міста, традиційної забудови, найбільш значних ансамблів
громадської забудови та соціального житла.
Результати дослідження важливі для розуміння еволюції розвитку
історичного міста, об'єктивної оцінки історичних факторів, що впливають
на зміну планувальної структури і тенденції подальших перетворень в
умовах сучасних процесів урбанізації. Матеріали дослідження мають
практичне значення в курсовому і дипломному проектуванні в системі
архітектурної освіти, були впроваджені в науково-проектну документацію
з розробки матеріалів історико-архітектурного плану м. Харкова.
У ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ: БУДІВЕЛЬНА ТРАДИЦІЯ – СТИЛЬ
канд. арх., доц. Ірина Снітко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Дана робота базується на одному з аспектів дослідження та
візуального відновлення давніх споруд. Останнім часом нашу увагу
привернули досить масштабні результати досліджень Більського городища
(Б.А. Шрамко, І.А. Шрамко, С.А. Задніков). Результати багаторічних
польових робіт потребують осмислення та створення певного набору
графічних реконструкцій різнопланових об’єктів, що дадуть змогу
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говорити про характер архітектури Більського городища в різні періоди
його існування. У першу чергу були обрані об’єкти житлової архітектури.
Вони є досить показовими для відтворення будівельної традиції та
загального образу забудови городища в певні періоди.
У процесі роботи над відтворенням об’ємно-просторового рішення
напівземлянок виникло багато питань, що були пов’язані з характером
використання будівельних матеріалів та принципами конструктивних
рішень. Усі вони значним чином впливають на образ будівлі.
Зведена в натуральну величину одна з напівземлінок дозволила
більш чітко окреслити коло питань, що потребують подальшого розгляду.
Ступінь збереженості житлових будівель скіфського часу досить низька.
Ми можемо більш-менш впевнено говорити про ту частину будівлі, що є
заглибленою в ґрунт. Усе, що знаходилось вище рівня денної поверхні,
потребує пошуку аналогів. Це досить проблематично у зв’язку з
характеристика використовуваних будівельних матеріалів. Тим не менш,
доцільним виявилось звертання до будівельних традицій, що збереглись в
тій місцевості (Полтавська обл.) до теперішнього часу. Річ йде про
зведення хатин-мазанок. Технологія їх будівництва дозволяє проводити
паралелі з можливими способами використання тих же матеріалів ще за
скіфських часів. Конструктивне використання дерев’яних елементів має
певний набір технологічних рішень, що обумовлений характеристиками
матеріалу. Те ж саме стосується глини та соломи, очерету. Крім того,
загальний образ будівлі за своїм силуетом також виходив з доцільності
конструктивних рішень, прагнення до забезпечення максимального
комфорту проживання в певних кліматичних умовах та економії матеріалів
і ресурсів в ході будівництва.
Таким чином, співставлення загальних принципів конструктивного
рішення житлових будівель, зведених з використанням одних й тих самих
будівельних матеріалів, дозволило простежили формування загального
образу та окремих стильових елементів на спорудах різних періодів
існування.
ГЕНУЕЗЬКІ ФОРТЕЦІ: РЕГІОНАЛЬНІ СТИЛІСТИЧНІ
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ас. Катерина Веприцька
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Генуезькі фортеці отримали досить широке розповсюдження в
Чорноморському та Середземноморському ареалі. Причини будівництва
фортець, їх роль та значення були різними, але всі вони мали певну
оборонну функцію. Це, багато в чому, визначило їх зовнішній вигляд,
архітектуру та об’ємно-планувальне рішення. Загалом фортеці за своєю
значущістю розподілялись наступним чином: адміністративний центр,
торгівельна факторія, форпост. Саме за цим розподілом нами були обрані
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фортеці для порівняння їх архітектурного образу та стилістичних
особливостей.Генуезькі фортеці досить часто зводились на залишках
укріплень попередніх часів. При будівництві використовувались місцеві
матеріали та технології. Це певним чином оказувало вплив на загальне
об’ємно-просторове та стилістичне рішення. Однак, всі генуезькі фортеці
мали сходні, традиційні саме для них риси, що вказували на їх
приналежність до певної культурної традиції. Такими елементами
виступали архітектурні деталі – конструктивні і декоративні. Також
обов’язковими були геральдичні елементи. Співставлення зовнішнього
вигляду фортець для виявлення загальних рис та відмінностей
проводилось на основі графічних матеріалів різних часів. Це дало змогу
виявити характеристики силуету, особливості використання рельєфу
місцевості не тільки з позицій оборони, але й з точки зору загальної
естетики.
Розгляд окремих елементів дозволив більш детально зупинитись на
традиційній стилістиці генуезців, порівняти характер архітектурних
конструктивних елементів та декору, масштабність, рівень виконання та
відповідність зразкам з метрополії. На прикладі генуезьких фортець в
Криму ми мали змогу виявити особливості використання місцевих
будівельних традицій при зведенні фортець, що було обумовлено
необхідністю застосування місцевих природних матеріалів. Тут можна
визначити різний характер кладки, виконання конструктивних елементів,
тощо.
У цілому, можна стверджувати, що генуезькі фортеці безумовно є
досить цікавим зразком збереження традицій та архітектурного образу у
фортифікації. Крім того, слід відзначити їх адаптивність до різних
будівельних матеріалів та природних умов, що обумовлювали необхідність
застосування місцевих будівельних традицій.
ЗМІНИ ПІДХОДІВ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
У ЧАСІ
канд. арх., доц. Ольга Швиденко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Із точки зору процесу існування будівельного об’єкта, реставрація є
штучним втручанням у природний процес поступової руйнації, тобто
завдяки спеціальним методикам строк існування об’єкту продовжується.
Закладення основ реставраційних практик відбулось в XVIII столітті, але
концепції, результатом яких стало виникнення цієї практики поступово
змінюються. Це веде за собою повільну зміну мети, з якою архітекторреставратор втручається у процес старіння пам’ятки; самого масиву
об’єктів, які визначаються, як ті, до яких прикладається ця діяльність, а
також методів, за якими ця діяльність ведеться. Наприкінці XVIII – на
початку XIX століття культурною спадщиною були визначені найбільш
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естетично привабливі або чимось цікаві об’єкти. Спочатку їх
використовували як частини для нових об’єктів, але з часом вивчення
таких об’єктів дало поштовх до формування історії мистецтва, культурна
спадщина стала у першу чергу базою ідей, які надихали на створення
нових культурних творів. На початку XIX століття визначні архітектурні
об’єкти старої доби стали розглядати як наглядні свідоцтва існування
нації, частину національної ідеї. Вперше об’єкти, що втратили своє
функціональне призначення почали зберігати як символи, навколо яких
проходило об’єднання нації.
Широке відтворення у нових будівлях рис архітектурних об’єктів
минулих епох призвело до появи поняття автентичності архітектурної
пам’ятки. Розглядання архітектурних об’єктів як історичних свідчень
розширило коло об’єктів культурної спадщини, що призвело до
необхідності класифікувати культурні об’єкти за цінністю, відбираючи
лише найбільш значущі з них для реставрації.
Індустріальна епоха, яка привела до швидкої заміни традиційного
середовища, заставила людство замислитись о необхідності збереження не
окремих архітектурних об’єктів, а частин історичного середовища.
Сьогодні цікавість до «малої історії» окремої громади призвела до
розглядання пам’яток як маркерів, що ідентифікують громаду. При цьому
одна й та сама пам’ятка може «належати», тобто бити осмисленою,
громадами різних рівнів. Ідея стабільного розвитку призвела до
розглядання об’єктів культурної спадщини не у якості застиглих
артефактів, а як бази для подальшого розвитку. Останнім часом з
розвитком інформаційних технологій культурну спадщину почали
розглядати як інформаційну базу, яка дозволить заробити спадщину
доступнішою для широких кіл населення.
КІНОКОНЦЕРТНИЙ ЗАЛ «ЮВІЛЕЙНИЙ» В ХЕРСОНІ: ІСТОРІЯ,
АРХІТЕКТУРА, КОНСТРУКЦІЇ
доц. Володимир Лопатько, канд. арх. Інна Акмен
Харківський національний університет будівництва та архітектури

ст. викл. Андрій Луцик
Херсонський державний аграрний університет

Архітектура кіноконцертного залу «Ювілейний» у Херсоні, як і
Харківського кіноконцертного залу «Україна», є яскравим прикладом
радянського модернізму і заслуговує детального вивчення. ККЗ
«Ювілейний» в Херсоні зберіг у собі всі характерні риси архітектури 70-х
років ХХ століття.
Проект ККЗ «Ювілейний» для Херсону був виконаний Харківським
проектним інститутом «Харківпроект» за аналогом кіноконцертного залу
«Україна» в Харкові, авторами якого були архітектори Вадим Васильєв,
Григорій Соколовський і Галина Скрипченко.
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На відміну від харківського прототипу, ККЗ «Ювілейний» в Херсоні
місткістю на 1800 місць, був запроектований як театр цілорічної дії.
Навколо залу для глядачів розміщувалися службові приміщення, а з боку
головного фасаду розташувалася вхідна група фойє, яка включала каси,
буфет, кімнати для паління і туалети.
Автори проекту поєднали воєдино бетон, скло, декоративні мозаїки
і передові технології зведення нових на той час конструкцій. Виразні
архітектурні форми надзвичайно чітко проявилися в плануванні фойє
навколо зали, що, на наш погляд, має стати предметом охорони особливої
архітектурної спадщини.
ККЗ «Ювілейний» побудований у 1970 році у парковій зоні
центральної частини міста на території Херсонської фортеці. Будівля
чудово вписалася в історичний ландшафт міського парку і, безумовно, є
однією з кращих будівель Херсона.
Влітку 2012 року в ККЗ «Ювілейний» відкрився Малий зал 3D
кінопоказу місткістю 100 глядачів. Великий зал для глядачів на 1500 місць
має гарну акустику, оснащений сучасним багатофункціональним
кінотеатральним обладнанням, яке надає можливість не лише показувати
широкоформатне кіно, але й влаштовувати виступи музичних ансамблів та
співаків.
Незважаючи на те, що ККЗ «Ювілейний» не включений до списку
пам'яток архітектури і містобудування як об'єкт повторного (типового)
будівництва, на нашу думку, він має бути обґрунтовано включений до
Реєстру об'єктів культурної спадщини України.
ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ САДИБНОГО АНСАМБЛЮ У БАБАЯХ
ст. викл. Владислав Прилуцький
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Актуальність.
Садибна
культура
доби
класицизму
на
Слобожанщині – цікаве і малодосліджене явище, залишки якого наразі з
багатьох причин продовжують стрімко зникати. Соціальні катаклізми
минулого століття і сучасні реалії призвели, серед іншого, до деформації
культурно-історичної пам’яті. Проблема її відновлення, як і збереження
культурного спадку (матеріального і нематеріального) усе чіткіше
вимальовується в суспільній свідомості. Обставини життя відомих діячів
історії та культури по’вязані з провінційними садибами. Відвідуючи ці
зазвичай зруйновані і спустошені «дворянські гнізда», попри жаль можна
відчути присутність «генія місця», духовне наповнення, що не підвладне
часу. Проблема осмислення задля трансляції у майбутнє цієї частки
культурної пам’яті народу актуалізує потребу у сучасному вивченні
самобутнього світу слобожанської садиби.
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Мета роботи: верифікація джерельної бази та поточнення обставин
формування садибного ансамблю кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст. у Бабаях,
зокрема т. зв. «дому Сковороди» і садибної церкви.
Джерела інформації та структура дослідження: текстові та
ізографічні джерела, дотичні до різних аспектів теми розвідки: про
заснування села та побудову «кам’яної церкви з іконостасом найкращої
роботи» (1782), на той час єдиної у Харківському повіті; запрошення до
Бабаїв священником Правицьким мандрівного філософа Сковороди, що
співпало у часі із «золотою добою» розквіту садибної культури,
переосмислення архітектурного образу и структури панського маєтку.
Натомість, ілюстрована книга-альбом Г.К. Лукомського (1917)
закарбувала садибний світ Української провінції на зламі епох, у останню,
яскраву і трагічну мить його існування.
Значення роботи полягає в дослідженні історії доволі маловідомих
пам’яток, які частково збереглися або втрачені. Опрацьовуючи наявну і
вводячи до обігу нову інформацію стосовно місця, історичних етапів
існування та трансформацій даних об’єктів, були поточнені особливості їх
типології, стилістики та об’ємно-планувальних вирішень, меморіальна
цінність. Дані розробки можуть бути використані як додаткова база даних
для державних служб з охорони пам’яток, окремих публікацій у пресі,
освітніх програм тощо. Робота є актуальною з позицій викладання
навчальних
дисциплін,
зокрема
«Основи
пам’яткознавства»,
«Архітектурна культура регіону», а також кодифікації історикомістобудівних цінностей, з огляду на тенденцію їхнього «розмивання» в
умовах тотальних змін архітектурного середовища.
ОЦІНКА АВТЕНТИЧНОСТІ, ЯК АСПЕКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
АРХІТЕКТУРНОГО ОБ’ЄКТУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
асп. Анастасія Заворіна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Процедура ідентифікації архітектурного об’єкту культурної
спадщини спрямована на визначення ознак пам’ятки, які є підставою для
успішного та ефективного освоєння
пам’ятки у сучасному соці0культурному просторі. Головні державні документи, щодо розгляду
методики оцінювання об’єктів нерухомої культурної спадщини України,
визначають пріоритетність автентичності
серед інших критеріїв
комплексної історико-культурної цінності.
Незважаючи на те, що
автентичність вказана базовим критерієм для об’єктів як національного
так і місцевого значення, визначення даного поняття розкрито у
документах досить стисло. Автентичність відповідає за збереження
об’єктом у значній мірі «своєї форми, матеріально-технічної структури,
історичних культурних нашарувань». Таке визначення критерію
автентичності у системі оцінювання пам'яток різних видових категорії не
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пояснює впливу ступеня автентичності на показники цієї оцінки. Це
наочно простежується при розгляді методики грошової оцінки об'єкта
нерухомої культурної спадщини, представленої в відповідному документі
(Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2002». Рекомендовані
критерії оцінки об’єктів спадщини визначені згідно до кількісних
коефіцієнтів, таких як: історична цінність (залежно від дати створення),
містобудівна цінність, естетична цінність (унікальність загального
композиційного рішення), виразність інтер’єру та екстер’єру, утилітарна
цінність. Слід зауважити, що в цьому переліку відсутній критерій
автентичності, можливо, з причини скрутної прив’язки такого складного
критерію до кількісних показників. В роботі проаналізованій досвід
вирішення цієї проблеми на прикладі досліджень Міжнародного центру
консервації імені Реймонда Лемера при Льовенському католицькому
університеті у Бельгії. У статті професора Коена ван Баалена відповідно до
положень, запропонованих у «Нарському Документі з автентичності»
(Нара, Японія, 1994р.), схема оцінювання параметричних показників
пам'ятки перетворена у сітку пошарової оцінки об’єкту культурної
спадщини. Запропонована схема використовується, як інструмент
нарративного поетапного опису об’єкту спадщини, з подальшою оцінкою
автентичності. Схема оцінювання побудована на принципах синергетичної
взаємодії факторів впливу історичного середовища: історико-культурних,
естетичних, образно-асоціативних, соціокультурних, функціональних.
Підсекція: «Питання теорії та історії архітектури»
ПОЛІСТИЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ПРОЄКТУВАННІ
СЕРЕДОВИЩНИХ ОБ’ЄКТІВ
канд. мист., доц. Богдан Бондаренко
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

ст. викл. Костянтин Бондаренко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Новий міленіум став часом стильового розмаїття та пошуку діалогу
серед стилів у проектній практиці. В цьому контексті поява
полістилістичного підходу є певним переосмисленням художнього
досвіду, що дозволяє вільну стильову інтерпретацію, та втілення форм,
притаманних різним стилям. Зміни світогляду і системи цінностей
вплинули на ставлення до предметно-просторового середовища, де
плюралізм стилістичних течій і естетичних поглядів знайшло вираження у
постмодернізмі як художньому напрямі, як у особливого способу мислення
[4, с. 20]. Формування полістилістики як проектного методу, відбулось під
впливом зміни характеру сприйняття, інформативності і нелінійного
переказу, поліфонічності інформаційно-візуального ряду сучасної
культури [1, с.155]. За поняттям "радикальний еклектизм", криється
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рівноправне існування будь-яких архітектурних кодів, якщо вони
органічно вписуються в ціле [2], проте, на відміну від еклектики, яка
застосовує такий прийом як колаж, полістилістика сприймається як діалог
культур, який передбачає не злам і довільне поєднання джерел, а
гармонічне синтезування з окремих художніх стилів, що стає динамічним
процесом стилеутворення, та самостійним завданням середовищного
дизайну [3], а збільшення людиною темпу засвоєння інформації і її
фрагментарне сприйняття, змінило підхід у формування середовища, як
організації таких дискретних просторів, що реалізовані саме у
полістилістичному підході.
Список використаних джерел:
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Стройиздат, 1985. 136 с.
3. Kузнєцова І., Koржевіч Д. Особливості ігрового принципу в постмодернізмі.
Теорія та практика дизайну. Мистецтвознавство. Київ: НАУ, 2015. №7. С. 12-18.
4. Стародубцева Л. Архітектура постмодернізму: Історія. Теорія. Практика. К.:
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТИПОЛОГІЇ
МУЗЕЙНИХ І КУЛЬТУРНИХ КОМПЛЕКСІВ
канд. арх. Марина Помінчук
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для того щоб забезпечити успішне функціонування музею, в
сучасній практиці проводиться величезний обсяг підготовчої роботи в
різних напрямках, від розробки екскурсійних маршрутів, конкретних
музейних експозицій до точних розрахунків межі навантаження на її
демонстраційну площу. Виконати цю роботу під силу тільки цілому штату
компетентних фахівців. Прикладом такої команди є компанія Lord Cultural
Resources – найбільша в світі по плануванню музеїв і культурних
комплексів, з успішним завершенням більш ніж 2200 проектів з такими
архітекторами як Тадао Андо, Жан Нувель, Заха Хадід, Ренцо Піано.
Компанія працює в двох напрямках. Перший – організація і розробка
стратегії функціонування (розробка концепції проекту; аналіз
прогнозованої відвідуваності, операційних доходів і витрат; план роботи
на 3-5 років; на основі вивчення існуючих культурних ресурсів, розробка
плану поліпшення життєздатності спільноти. Другий напрямок –
організація простору і розробка устаткування (кількісне і якісне вивчення
змісту музейної колекції; визначення фізичних і просторових потреб
музею і його колекції; розробка функціональної програми; пряме
співробітництво з командою архітекторів; визначення проблем на етапі
планування шляхом моделювання і прогнозування потоку людей через
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простір проектованого об'єкта; підготовка архітектурних конкурсів) [1].
Компанія має різноманітне та широке порт фоліо, серед якого канадський
музей з прав людини у Віннітозі Антуана Предока, Національний
монумент Голокосту в Оттаві Даніеля Лібескінда, Новий Лувр в Абу Дабі
Жана Нувеля [2]. За більш ніж 35річний шлях своєї роботи компанія
накопичила значний практичний досвід, з якого вдалося зробити
теоретичні висновки, що опубліковані в кількох виданнях. Найбільш
змістовне для архітектурної та урбаністичної практики – «Міста, музеї і
м'яка сила» Гейла Лорда і Нджаера Бланкенберга. М'яка сила, для авторів –
це вплив на місто музеїв і культурних комплексів за допомогою тяжіння,
переконання і встановлення цінностей, а не в рамках насильства або
економічного примусу [3].
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КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО МУЗЕЯ
канд. арх., доц. Олена Гелла, канд. арх., доц. Любов Качемцева
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Музей - установа, яка опікується (зберігає) колекцією артефактів та
інших предметів, що мають художнє, культурне, історичне або наукове
значення. Таке визначення не розкриває реальну значимість і суть музею,
що змінювалася в часі.
Можна виділити три основні етапи розвитку музейної ідеології:
музей-храм (дослівно: μουσεῖον – «храм муз»), наукове зібрання і музей театр. Вже на першій стадії музей поділяється, подібно храму, на
«священний» і «профанний» простір. Якщо провести паралель, то колекція
музею - це храмова скарбниця, а огляд музейної експозиції відвідувачами в
чомусь споріднений ритуалу руху храмової процесії.
Наступний етап розвитку музеїв - просвітництво - демонстрація
суспільству наукових відкрить, досягнень, експериментів і популяризація
науки. Перші наукові музеї виникали як університетські колекції в Європі
та США, де наука досягала свого розквіту. На цьому етапі формується нова
функція односторонньої комунікації: до публіки доносять, роз’яснюють
новітні досягнення науки, роблячи акценти на пріоритетних ідеях
суспільства.
Третій етап - «музей-театр» або музей-шоу. Щоб привернути увагу
суспільства, що вже насичено новими технологіями, спецефектами і
потоком доступної інформації музеї стають майданчиком для перфомансів,
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театральних виступів і «модних» подій, реагуючи на запит споживачів.
Декларується головний принцип: «розважаючи зацікавлювати»,
пробуджувати творчу активність людини. Сучасні методи і можливості
максимально занурюють відвідувача в довкілля, надають можливість
тактильного сприйняття оточення, дають шанс взаємодіяти з музейним
простором та бути не спостерігачем, а активним учасником, навіть
залишаючись вдома.
Таким чином, традиційна модель музею як «сховища артефактів»
поступово трансформується, залучає нові методики, як у внутрішній
організації музейної архітектури, так і в соціальному позиціонуванні.
Сьогодні пріоритетними напрямками розвитку сучасного музею є:
управління музейною діяльністю згідно з вимогами часу і епохи;
акцентування уваги на потребах сучасного споживача музейних послуг,
розуміння зміни цільової аудиторії; пошук можливостей залучення різних
соціальних груп; пошук нових, творчих і нестандартних рішень;
використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій;
пошук додаткового недержавного фінансування, участь у конкурсах,
надання нетрадиційних для музейної діяльності послуг.
СЕМАНТИКА ГАЛІЛЕЙСЬКОГО ДОМУ НА ГОРІ БЛАЖЕНСТВ
д-р арх., проф. Олена Ремізова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На горі над Галілейським морем (Кінерет або Тиверіадське озеро),
недалеко від Капернаума, там де Ісус помножив п'ять хлібів та дві риби, де
він виголосив свої знамениті Заповіді Блаженства, в 2000 році був
побудований монастир, який отримав назву Domus Galilaeae. Це
інтернаціональний центр, в якому працюють арабські християни, арабимусульмани, друзи, мароніти та євреї, відкритий з благословення Папи
Римського св. Іоанна Павла II і призначається для навчання та усамітнення.
Тут дорослі люди, охочі прийняти хрещення, вивчають догмати віри,
порядок церковного життя і обов'язки християнина, звані катехуменат або
оглашення.
Керівником і духовним натхненником проекту став іспанський
художник і архітектор Кіко Аргуельо (Kiko Arguello), один із засновників
руху неокатехуменістів. Архітектурний задум Галілейського Дому
унікальний. Він поєднує в собі сучасність і минуле, інтерпретує старовинні
традиції в сучасному вигляді таким чином, що його можна читати як
книгу. Разом з інтернаціональною командою Кіко Аргуельо розробив
багатоступеневу композицію, що спускається по схилу гори до трьох
терас. Вхідний квадратний портал включає в себе перспективний арочний
вхід, що символічно асоціюється зі середньовічними храмами. Вестибюль
на верхньому поверсі відкривається прямо в зелений перистиль, який
подібно середньовічному клуатру оточений колонами. Навколо нього
40

розташовуються: санктуарій − молитовний зал, що вважається святим
місцем, в якому Бог надприродним чином дарує свою благодать, церква з
вівтарем, аудиторіум з великим ступінчастим куполом і круглим
амфітеатром на зразок античного театру, де всі учасники бесіди рівні,
бібліотека зі скляним склепінням, крізь яке видно небо, та їдальня з
панорамним склінням.
Із верхньої тераси відкривається вид на величну панораму
Галілейського озера і на найважливіший елемент композиції - терасу з
круглою ротондою, на якій розміщена скульптурна композиція, що
зображує Ісуса Христа в момент його звернення до апостолів. Символічно,
що келії сучасних учнів утворюють каре і звернені до цієї скульптури. На
п'яти мінусових поверхах розташовуються житлові приміщення. Всю
композицію розрізають дві меморіальні стіни що стискають сходи, які
візуально ведуть до Галілейського моря.
Усі елементи композиції від великих до найдрібніших деталей, таких
як ручка дверей, стілець або вітраж, семантично осмислені і складають
художній текст, що оповідає про заповіді та життя Христа і його учнів.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ПАННО В АРХІТЕКТУРІ
МОДЕРНІЗМУ МІСТА ХАРКОВА
канд. арх., доц. Ірина Крейзер
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Помітним етапом у розвитку монументально-декоративного
мистецтва в Харкові стали 1970-ті роки. У 1966-му році в Харківському
художньо-промисловому інституті відкрилося відділення монументальнодекоративного розпису та архітектурно-декоративної пластики, що
вплинуло на художній образ індустріального міста. У рішенні середовища
художники виходили з призначення об'єктів, діапазон, яких був досить
широкий: метро, інститути, школи, кінотеатри, спортивні споруди і т. д.
[1]. У своїх роботах художники зверталися до тем з історичного минулого
Харкова, теми науково-технічного прогресу і сюжетів з життя міста в
1970-ті. Людина в роботах майстрів - це творець нового суспільства,
вчений, митець, титан, що долає космос. Нажаль не всі панно збереглися
до нашого часу, а які збереглися потребують негайного ремонту. Багато
об`єктів знаходяться під загрозою знищення. Потрібне невідкладне
втручання фахівців з вивчення, документування даних пам`яток історії і
культури, переосмислення минулого і визначення цінності вказаного
періоду в архітектурі міста Харкова [2]. На цей час збереглися: мозаїчні
панно стадіону «Металіст», 1925-2009 рр. у м. Харкові. На вхідних пілонах
адміністративної частини Північної трибуни (1967-1970-ті рр., арх. Ю.А.
Табаков) є три зображення, що присвячені Олімпійським іграм.
Динамічність композиційного рішення підкреслена фігурами спортсменів,
які показані в русі. Контраст темних і світлих вертикальних смуг задає
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динаміку і ритм. Святковий настрій задають фігури футболістів команди
«Авангард» приблизно того ж часу, що і панно на «Металісті» за адресою
проспект Науки, 39 у м. Харкові. Є кілька пошкоджених фрагментів, що
потребують відновлення. Окрім теми спорту, можна побачити панно з
зображеннями труда, видів професій, як, наприклад, по вулиці 23-го
Серпня, 27 у Харкові. В готелі «National», що по проспекту Науки, 21,
композиція на головному фасаді «розповідає» про головні радянські
споруди, що складали гордість тогочасної Україні [3].
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СЕМАНТИКА ТА СЕМІОТИКА СТИЛЬОВИХ РІШЕНЬ В
АРХІТЕКТУРІ ПРИВАТНОГО ЖИТЛА РУБЕЖУ XIX - XX СТОЛІТЬ
д-р арх., доц. Тетяна Давідіч
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Еклектику рубежу XIX – XX-го століть через недостатню вивченість
її як явища було прийнято розуміти як «безпринципове змішання стилів».
Насправді ж саме з 1830-х років еклектизм перетворився на цілком
усвідомлений професійний метод «вибору» стильових рішень з арсеналу
минулих епох для вирішення (досить часто) семантичних завдань в
архітектурі. Стиль в цей час перетворився у формальну мову, яка мала
певний смисловий, а іноді й знаковий зміст. Якщо ми розглянемо деякі
приклади стильових вирішень найбільш відомих приватних будинків того
часу, то зможемо виявити певні принципи їх застосування. Перший з них –
це принцип відповідальності зовнішнього стилю побудови найбільш
поширеним рішенням того часу. Але при цьому кожному внутрішньому
приміщенню надавалася стилістика, яка відповідала його функціональному
призначенню. Другий принцип, навпаки, базувався на виборі для фасаду
зовсім нестандартного стилю за індивідуальним бажанням замовника
створити дещо неабияке. Тут основу вибору стилістики було хобі або якесь
захоплення власника: колекціонування творів мистецтва, пристрасть до
вивчення світової історії, або до екзотичних подорожей, полювання, тощо.
Третій принцип переважно базувався на професійних та культурних
зацікавленнях хазяїна житла. Поступовий перехід до модерну на початку
1900-х років додав нові можливості, які стосувалися включення в арсенал
архітектурних засобів дуже яскравих та різноманітних образів живої
природи. При цьому відбувалася відверта демонстрація оригінальних
матеріалів та новітніх конструктивних рішень.
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Прикладами вищеназваних принципів
приватного житла можуть слугувати:

стильових

вирішень

1. Особняк цукрового магната П. І. Харитоненка в Москві на Софійській
набережній, арх. В. Г.Залеський.
2. Будинок архітектора В. В. Городецького в Києві, стильове вирішення якого
балансує на межі еклектики і модерну, особняк купця А. О. Морозова в Москві на вул.
Воздвиженка, арх. В. А. Мазирін.
3.Особняк архітектора О.М. Бекетова в Харкові на вул. Жон Мироносиць,
особняк колекціонера творів мистецтва М. Д. Альферакі в м. Таганрог, арх. А. І.
Штакеншнейдер.

ІНДО-САРАЦИНСЬКИЙ СТИЛЬ В АРХІТЕКТУРІ БРИТАНІЇ XIX
СТОЛІТТЯ. МАЄТОК SEZINCOT У ГЛОСТЕРШИРІ
канд. арх., доц. Ірина Кудряшова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для
сучасного
архітектурного
процесу
характерні
мультикультуралізм і потужне становлення регіональних архітектурних
шкіл. Вивчення еволюції процесу взаємовпливів західної і східної культур
є необхідністю для усвідомлення сучасного архітектурного руху. Важливу
роль в залученні уваги наукової спільноти до цієї теми зіграв у 1978 році
вихід в світ книги «Орієнталізм» американського критика палестинського
походження Едварда В. Саїда. У роботі автором розкривається суть
західного підходу до сприйняття, розуміння, інтерпретації, дослідження
Сходу, взаємодії з ним. Книга Саїда мала значний вплив на соціальні та
гуманітарні дисципліни на межі XX - XXI століть.
Уперше стійке звернення до екзотичних прототипів в європейській
культурі можна виявити наприкінці XVIII - на початку XIX століть. У цей
час в Європі виникають передумови, що сформували інтерес до теми
«екзотичного, іншого, східного». До цих передумов відносять: захоплення
Османського Єгипту французькими військами в ході кампанії Наполеона
1798 - 1801 років; становлення науки сходознавства; діяльність чиновників
Ост-Індської компанії. Орієнталізм зачіпає всі сфери культури, стає
невід'ємною частиною романтичного стилю. В архітектурі формується
напрямок екзотики, представлений такими неостилями як: неоєгипетський,
індо-сарацинський, мавританський, шинуазрі.
Поява індійської теми в архітектурі Британії зумовлена тривалим
колоніальним пануванням імперії на півострові Індостан. Індосарацинський стиль отримав імпульс у зв'язку з публікацією уявлень про
Індію художників Вільяма Ходжеса, Вільяма і Томаса Даніелів. Однією з
перших споруд англійської екзотики є Sezincote у Глостерширі, що був
зведений для набобів, які повернулися з Бенгалії. Споруда виникла як
альтернатива палладіанству, що домінувало в архітектурі того часу.
Будинок був створений Семюелєм Кокереллом в 1805 році, і є яскравим
прикладом переосмислення могольської архітектури XVI-XVII століть.
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Архітектор увінчав споруду мідним куполом і мінаретами, передбачив
вікна з мотивом «хвіст павича». Інтер'єр будівлі витриманий в класичному
стилі з переважанням грецького дизайну. Планування парку було
розроблено Хамфрі Рептоном в класичному стилі англійського
мальовничого парку, а павільйони майстерно створені художником
Томасом Даніелєм в індуїстській традиції. У 1807 році Sezincote відвідав
принц-регент, що вплинуло на вибір екзотичного дизайну для
Брайтонського павільйону Джорджа Неша.
Екзотичний індо-сарацинський стиль так і не став поширеним у
Британії, а Sezincote є унікальною архітектурною фантазією, що втілила в
життя мрію про дивовижний Схід.
ТРАНСЛЯЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАДИЦІЙНОГО БУДІВНИЦТВА
У СТРУКТУРАЛІЗМІ
канд. арх. Анна Мартиненко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Явище структуралізму склалося в середині XX століття і вважається
частиною пізнього модернізму. Діячі структуралізму прагнули творити
альтернативу прийомам функціоналістів в міському плануванні, які
відрізнялися своїм неживим виразом і байдужістю до своєрідності міст та
їхніх мешканців. Яскраві представники структуралізму об’єдналися в
«Команду десяти» (Team Х). До неї ввійшли ті архітектори з Голландії,
Франції та Англії, чия діяльність пов’язувалася з освоєнням досвіду
народної архітектури Африки. Теоретична парадигма структуралізму
наголошує на необхідності системного усвідомлення співвідношення
елементів культури та її структури. Слід зазначити, що структуралістами
був сформований стійкий теоретичний напрямок з вивчення спадку
традиційного та вернакулярного зодчества та відновився інтерес до
застосування його досвіду в практичній діяльності архітекторів
Професійні архітектори переосмислили своєрідну структуру
народних поселень в модульні, геометрично впорядковані композиції.
Член «Команди десяти», голландський архітектор Альдо ван Ейк (1918 1999 рр.), досліджував зодчество поселення Догон в пустелі Сахара, яке
називав «гігантським людським організмом». Поселення Догон – це
групова композиція з численних будинків з прилягаючими подвір’ями;
відображення
кліматичних
та
соціокультурних
факторів.
Північноафриканські поселення слугували Альдо ван Ейку моделлю при
створенні наступних містобудівних проектів: Orphanage in Amsterdam,
Dutch Structuralism (1960 р.), Pestalozzi Village (1962 р.). Композиційною
основою житлового комплексу «Habitat», побудованого архітектором
Моше Сафді в Монреалі в 1967 р., стали Пуебло (Таос, Нью-Мексико, XIII
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ст.). Ці поселення індіанських племен представляли собою цілісну
структуру із житлових будинків терасного типу з пласкими дахами.
Згуртованість, цілісність сіл в Марокканській пустелі вразили
датського архітектора Йорна Утсона (1918 - 2008 рр.) під час поїздки 1947
року. Сільські споруди були цілковито збудовані з місцевої глини, що
зробило їх невід’ємною частиною навколишнього ландшафту. Така єдність
матеріалу та ландшафту, наявність індивідуального внутрішнього двору в
будинку, принципи просторової організації були застосовані архітектором
в своїх проектах житлового комплексу Кінго (1958 р.) та житлового
комплексу в Фредінсборгу (1959 р.). Отже, представники структуралізму
переосмислили структуру народних поселень, створивши на їхній основі
модульні геометрично впорядковані композиції.
ТВОРЧА ДИНАСТІЯ ШИРШОВИХ В АРХІТЕКТУРІ ХАРКОВА
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.
канд. арх. Інна Акмен, доц. Володимир Лопатько
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Донедавна залишалися невідомі матеріали про діяльність
архітекторів, які заявляють про себе на початку ХХ ст. та продовжують
працювати під час складних політичних процесів, які вели до знеособлення
архітектури та закінчувалися репресіями. Така участь спіткала династію
трьох талановитих архітекторів з Петербурзької родини Ширшових.
Старший з братів, яких у родині було четверо, Олександр Іванович
Ширшов (1865, СПб – 1930-ті, м. Харків), закінчив Академію мистецтв та
у 1893 р. отримав звання класного художника І ступеню. Попрацювавши у
Санкт-Петербурзі, він переїздить до Полтави, де займає посаду земського
архітектора. У Полтаві О. Ширшов відзначився багатьма творчими
доробками: це перший проект будинку Полтавського губернського
земства, Земельного та Державного банку, Миргородської художньопромислової школи ім. М. Гоголя. Визначним у подальшій кар'єрі
архітектора стає проект встановлення пам’ятника І. П. Котляревському.
Під час цієї події Ширшов знайомиться із харківською спільнотою та
переїздить до свого брата у Харків, і там у 1930-х роках, незабаром після
приходу радянської влади, закінчується його творчий шлях У Харкові він
працює архітектором у будівельному товаристві «Укрпайбуд», де
розробляє проект Радіологічного інституту на вул. Пушкінській. Поки що
це єдина виявлена у Харкові робота архітектора.
Його брат, Павло Іванович Ширшов (1876, СПб. – 1958, м. Харків),
закінчив Петербурзький інститут цивільних інженерів у 1904 р. Його
творча кар'єра у Харкові відома з 1910 р. У співпраці з С. Тимошенко, П.
Соколовим вони проектують Управління Північно-Донецької залізниці на
пл. Вознесенській (нині Фейербаха № 7) за консультацією О. Бекетова. З
цією командою П. Ширшов продовжує проектування й будівництво
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житлового будинку Івана Бойка по вул. Мироносицькій. Ця споруда в
українському стилі стає визначною пам'яткою харківської архітектури.
Син Павла Івановича − В'ячеслав (1905, СПб – 1990-ті, Сиктивкар)
продовжив архітектурну династію Ширшових. Закінчивши в 1931 р.
архітектурний факультет Харківського інженерно-будівельного інституту,
В'ячеслав працює архітектором «Головпроекту» та проектує головний вхід
до Харківського зоопарку в 1932 р. У 1944 р. за звинуваченнями у
шкідництві був висланий до Комі АРСР, де він працює головним
архітектором та створює спілку архітекторів Сиктивкару.
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АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНІ КОНЦЕПЦІЇ СТОЛИЧНОГО
ХАРКОВА В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО
ПРОЄКТУВАННЯ
канд. арх. Катерина Діденко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Ідея вирішення соціальних проблем за допомогою архітектури у
1920-і рр. стала частиною професійного дискурсу архітекторів
й містобудівників. Це привело до формування двох основних напрямків
всередині дисциплін архітектури й містобудівництва: «техніцистського» та
«культурно-соціального».
«Техніцистський» підхід став одною із складових теорії «соціального
проектування», серед відмінних рис якого виділяють спрямованість на
конструювання нових соціальних об'єктів – інститутів, груп або відносин.
Згідно цієї теорії архітектура у 1920-1930-і рр. стала основним
інструментом для виховання та культурної агітації, конструювання нових
норм поведінки, світогляду та свідомості для створення «нової радянської
людини». Проектна діяльність повинна була відобразити зміни у
суспільному житті. Було зроблено кроки для перетворення сімейного
укладу – рощення та виховання дитини передано яслам, дитячим садкам та
школам; виконання роботи по дому перекладалося на новостворені типи
установ – фабрики кухні та пральні. Ідеї усуспільнення побуту та
культурної просвіти, які імплементувалися у 1920-і – 1930-і рр., вимагали
нової типології архітектурних споруд, яка би впроваджувала новітні
функції. На цьому ідеологічному тлі була розроблена нова типологія
будівель та винайдені й реалізовані нові концепції житлових комплексів.
На території столичного Харкова було розгорнуто такі концепції
соціально-житлової структур, що були спробою конструювання нової
людини: будинок-комуна, житловий комбінат та соцмісто.
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El CAPRICHO АНТОНІО ГАУДІ – ОСОБНЯК В СТИЛІ МОДЕРН
ст. викл. Олена Леонідова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У різних джерелах, присвячених творчості А. Гауді, одні автори
відносять його об'єкти до еклектики, інші до модерну. Однією з найбільш
«провокаційних» в цьому сенсі робіт майстра є особняк El Capricho,
побудований в 1883-1885 роках на півночі Іспанії. «Багатозначність» - його
очевидна якість, властива обом стилям. Але стилізація, що припускає
роботу з символами, все ж відмінна риса модерну. Багатозначність, мабуть,
можна назвати ключовою якістю El Capricho. Як і символ, вона задає
багаторівневе прочитання і різно-векторний рух в поле смислів. Це
виявляється вже в самій назві архітектурного об'єкта. Термін Capricho
використовується в музиці, живопису та навіть етимологія цього слова дає
привід для подиву. Як і багатозначність, здивування, схоже, грає ключову
роль, але як почуття, що виникає від сприйняття об'єкта. Удвох вони
складають «пандан» (термін, що означає парність іншому), очевидно, як
такої, що зумовив загальновживану розшифровку Capricho як «каприз»,
прийняту в зв'язку з цим архітектурним твором А. Гауді. Вибір саме цього
сенсу визначає і обумовлює наступні трактування і описи, задаючи певний
настрій «випадковості», якусь, умовно кажучи, ноту «легковажності» і
«поверховості» архітектури особняка. Однак це якраз і є «поверхневе» її
прочитання. Послідовне просування в аналітичному дослідженні El
Capricho, що включає композиційний аналіз малюнка плану; орієнтацію в
просторі; аналіз архітектурної форми і її окремих елементів; виявлення
структури і символіки декору; принципу функціональної організації і
колористичного рішення призводить до розуміння глибинного
взаємозв'язку всіх інструментів, використаних архітектором для його
створення. Розпакування смислів дозволяє стверджувати, що El Capricho результат і зразок якихось універсальних законів створення форми - будь
то рослина, музичний твір або архітектурний об'єкт. Пошук цих законів і
застосування їх на практиці здавна займає розуми філософів, учених,
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музикантів, художників і архітекторів. Ці універсальні закони лежать в
основі Природи, Життя і синтезу - базових категорій стилю модерн.
Природа, що розуміється як храм Бога і його будинок - це макросвіт. Для
людини його будинок - храм містерії його життя - це мікросвіт. І тоді вежа
особняка El Capricho, що нагадує мінарет, не виглядає як каприз або
примха фантазії архітектора. Вона сприймається як заклик до гармонії і
звучить як потужний акорд в загальній мелодії - «поліфонії» - створеної
майстерним творцем. Аргументація на користь визначення El Capricho до
стилю модерн дозволяє оцінити унікальний професійний підхід до
створення архітектури житлового будинку і спонукає сучасного
архітектора зосередити свою увагу на вивченні методу роботи Майстра
більш, ніж на стильових характеристиках створеного ним об'єкта.
ТВОРЧІ ТАЄМНИЦІ АЛЬБЕРТА КАНА
канд. арх., доц. Ірина Рябушина
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Американський архітектор, один з найбільш технологічно
прогресивних і плідних. Розробив методику швидкого проектування і
будівництва найскладніших промислових підприємств - всього за кілька
місяців. Впроваджував чіткі, ясні кубічні форми, прийоми архітектури
функціональної, стриманої, але такої, що вражає монументальністю.
Після плодотворної співпраці з заводом Форда ім'я Кана зазвучало
почесно - «архітектор Форда». Коли радянська делегація відвідала фабрику
«Плімоус» корпорації Крайслер (1928), Кана запросили в СРСР для
активної участі в реалізації величезної програми промислового
будівництва. Навіть не бентежила складність ситуації - відкрита ворожнеча
і відсутність дипломатичних відносин. Запропоновані для розробки об'єкти
носили стратегічний характер, були глибоко засекречені. Ввезення
складних конструкцій і обладнання також передбачалося зі Штатів. Як
наслідок - діяльність Кана в СРСР оповита туманом, інформація про його
співпрацю з радянським урядом (1928-1932) практично відсутня.
Філія фірми Кана працювала у Москві - Госпроектстрой, в якому
служило 25 американських інженерів і близько 2,5 тис. радянських
співробітників. Згадки про Госпроектстрой в радянській спеціальній
літературі також практично відсутні, хоча це було найбільше проектне
бюро світу зі своїми відділеннями в Ленінграді, Харкові та ін. містах. В
СРСР Кан спроектував, побудував і оснастив 521 промисловий об'єкт, за
іншими даними - 571. Це тракторні (танкові) заводи, верстатобудівні,
ливарні та багато інших. Тобто, мало не вся радянська стратегічна
промисловість. Оплата послуг фірми, фінансування будівництва і
обладнання велась на валюту, отриману від експорту величезної кількості
хліба в США - в самий розпал масового голоду в СРСР, особливо в
Україні. У 1932 р. контракт з фірмою не був продовжений - радянська
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система промислового проектування була реорганізована, об'єкти
продовжували будуватися.
Після повернення в Штати Кан не зменшив темпів роботи - вже до
кінця 1930-х частка проєктів майстра досягала майже 19% від повного
обсягу промислового будівництва країни.
Список використаних джерел:
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ФІЛОСОФІЯ АРХІТЕКТУРИ СТІВЕНА ХОЛЛА
канд. арх. Ольга Дерябіна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

«Архітектура − це всепоглинаючий досвід взаємодії з реальністю.
Це феноменологічний досвід, сукупність і єдність явищ в просторі,
включаючи світло, звуки, запахи, тактильні якості матеріалів» −
так говорить про предмет своєї творчості видатний американський
архітектор Стівен Холл [1].
Філософія його архітектури базується на феноменології
французького філософа Моріса Мерло-Понті, суть якої −взаємовідносини
свідомості і світу [2]. Для Холла кожен проект таємничий
і непередбачуваний шлях. В кожній своїй споруді він заново відкриває
й осмислює навколишній світ. В нових умовах народжуються нові ідеї
конструювання вже знайомих речей і самі речі відкривають людині свої
ще невідомі грані.
Усе, що має здатність активізувати почуття, буде ініціювати
формування ідеї, архітектора також надихають поетичні, літературні,
міфічні або духовні теми. «Будівля як тіло. Поле бою невидимих сил» −
так Стівен Холл підписав свої перші начерки до проекту Центру Кнута
Гамсуна в Норвегії [1]. Ідея, на думку Холла, це невизначений образ,
навколо якого архітектор розробляє свій конкретний проект.
Однак форма як така не головна мета архітектора. Головне для
Стівена Холла − це феноменологічне переживання простору тут і зараз.
Людина − це не глядач, а головний герой, який подорожує по живій сцені
архітектури разом зі світлом, звуками, часом, взаємодіє з матеріалами,
квітами
і поверхнями, які визначають архітектурний простір. Будь-який рух
людини відкриває йому цей простір по-новому.
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Стівен Холл любить говорити, що головним матеріалом для себе
вважає світло. Також, як і Луїс Кан, він прогнозує життя своїх будівель
в нескінченній зміні вражень та відчуттів, які дає зміна світла і фарб
протягом дня, оскільки архітектура − феноменологічна дисципліна,
і людина здатна зрозуміти її тільки усвідомлюючи момент руху крізь
простір.
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MVRDV: ПРАГМАТИЧНІ КОНЦЕПТУАЛІСТИ
канд. арх., доц. Олена Конопльова
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Група MVRDV була створена в 1991 р. в Роттердамі і названа за
першими літерами прізвищ архітекторів, які увійшли до неї − Він Маас
(Winy Maas), Якоба ван Рейса (Jacob van Rijs) і Наталі Де Вріс (Nathalie De
Vries). Основою творчого кредо архітекторів став міждисциплінарний
підхід, відкритість до нетривіальних рішень, прагнення знайти позитивний
баланс між природою і архітектурою [1].
Професійне визнання архітектори MVRDV отримали завдяки
проектуванню і будівництву національного павільйону Нідерландів на
Експо – 2000 в Ганновері. Споруді притаманний високий рівень
метафоричності. Автори поставили собі завдання представити світові свою
країну, і через складність її географічних та кліматичних умов існування
привернути увагу до проблем усього світу, всього людства. Серед них −
економія земельних ресурсів, розвиток створюваного простору по
вертикалі, збереження природних ландшафтів, єднання рукотворного і
природного, техніки і природи. і, звичайно, економія енергії, ресурсів,
дбайливе ставлення до традицій [2].
Яскравий образ павільйону, театральне дійство, учасником якого
стає кожен відвідувач, відбувається в функціонально логічній,
мінімалістичній з точки зору конструктиву та архітектури формі, всередині
якої − тече вода і шелестить листя, колишуться тюльпани і крутяться
вітряки, а мимо проносяться в повітрі різнокольорові кабінки підвісної
канатної дороги. Оригінальна концепція об’єднала ландшафтні та
архітектурні елементи в нерозривне ціле [3].
Серед робіт MVRDV − житлові і офісні будівлі в Амстердамі, Гаазі,
Мюнхені, Відні, Копенгагені, Мадриді, забудова частини міста Алмере в
Нідерландах, численні конкурсні проекти. Усі вони дозволяють говорити
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про неординарну архітектуру, в якій злилися в єдине ціле почуття і логіка,
концептуальний підхід і прагматичність реального життя.
Список використаних джерел:
1. Группа МВРДВ (MVRDV) [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://architime.ru/architects/a_mvrdv.htm (дата обращения 07.05.2020)
2. Expo 2000 pavilion for the Netherlands. [online] available at:
https://archello.com/project/expo-2000-pavilion-for-the-netherlands (last access: 08.05.2020)
3. MVRDV:
Expo
2000.
[online]
available
at:
https://www.mvrdv.nl/projects/158/expo-2000 (last access: 08.05.2020)

РОЗВИТОК КОМПОЗИЦІЇ МІСТА ПІД ВПЛИВОМ ЗМІНИ
КОМПОЗИЦІЙНИХ ЛОГІК МІСТОБУДІВНОГО ПРОЄКТУВАННЯ
асп. Олександр Маймескул
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Архітектурні дослідження міст часто будуються навколо поняття
містобудівної композиції. Незалежно від аспектів опису композиції
(морфологічного, семантичного, феноменологічного), композиція міста в
таких дослідженнях розуміється як результат діяльності архітекторамістобудівника, що набула предметності у просторі міста чи в проєктних
матеріалах (у т. ч. в разі вже втраченої композиції). Дослідник має справу з
як би завершеною ситуацією, вивчаючи її постфактум, як даність, навіть
якщо в проєкті представлено задум майбутнього.
Слід розрізняти поняття міської композиції і композиційну логіку
(логіки), що лягли в її основу. Логіка – це правила, за якими здійснюється
зв'язок мислення і діяльності, який не сила усунути з процесу
проєктування. Проєктувальник керується ідеями і дотримується правил,
що транслюються у потоці професійної культури, дотримуючись їх у
своєму проєкті для перетворення наявного положення і побудови бажаної
ситуації майбутнього. Тому змістом композиційної логіки є як набір
сенсів, запозичених проєктувальником з потоку культури, так і те, яким
чином запозичені сенси та ідеї перетворюються у проєктні рішення. У той
же час світорозуміння (і, в т. ч., розуміння міста) сучасниками
визначаються загальним культурним тлом епохи. Проєкти, навіть
революційні за задумом, несуть в собі сліди цієї загальної культурноісторичної підоснови. Т. ч., композиційна логіка є унікальним смисловим
полем, в якому співвідносяться орієнтири ставлення до міста професійного
товариства та міської спільноти.
Трапляється, що архітектурні та/або містобудівні проєкти йдуть
врозріз з композиційної логікою, і це викликає неприйняття сучасників.
Приклад такого порушення – вежа Монпарнас у 15-му окрузі Парижа:
похмурий хмарочос, протиставлений масштабу історичної забудови, що
випав з сітки візуальних осей і багато років вважається найпотворнішою
будівлею міста. І тут же приклад зворотного характеру: зненавиджена
сучасниками Ейфелева вежа стала одним з головних символів міста, не в
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останню чергу завдяки вдалому розташуванню в композиційному каркасі
осі палацу Трокадеро і території всесвітніх виставок. У структурі міського
простору і в морфології забудови нашаровуються і змішуються матеріальні
сліди історичних епох, які для дослідника містобудівної композиції
виступають як складне накладення (колаж, суперпозиція) різних
композиційних логік. Так представлена суперпозиція логік повинна
описуватися одночасно і морфологічним, і подієвим рядом, тобто
сукупністю, з одного боку, обставин, намірів і можливостей, які
визначаються спадщиною минулого, і цілей, які поміщено в картину
майбутнього.
Аналіз зміни і взаємодії композиційних логік міського розвитку
відкриває шлях до оволодіння принципами просторового устрою
конкретної метрополії і до творчого використання генетики становлення і
розвитку композиції міста.
ХАРКІВСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ АВАНГАРД ЯК ЗМІСТ
АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОСВІТИ КУЛЬТУРНОЇ
ГРОМАДСЬКОСТІ
асп. Марія Русанова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Класика архітектурного модернізму може ефективно працювати на
позиціонування міста як культурного центру, на виховання місцевого
патріотизму і розвиток туризму. Це доводить досвід останніх десятиліть у
багатьох містах Європи та Америки – голландському Роттердамі,
німецькому Дессау, польській Гдині, в столиці Бразилії та б. ін. Харків
практично для розвитку міста не використовує величезний культурний
потенціал унікального комплексу архітектури свого столичного періоду.
Гдиня зуміла зробити свою модерністську архітектуру відомою в
світі завдяки серії щорічних міжнародних конференцій під загальною
назвою «Модернізм в Європі, модернізм в Гдині», організованих спільно
міською радою Гдині і архітектурним факультетом Гданської політехніки.
Конференції запустили глобальну кампанію, яка стимулювала в багатьох
країнах аналіз місцевої специфіки архітектурного модернізму, розробку
керуючих документів і методів охорони спадщини Сучасного руху,
врахування конкретних фізичних, соціальних і правових умов. Уже через
13 років з початку цієї роботи (з 2007 по 2019 рр.) архітектурний комплекс
конструктивістського центру Гдині вдалося включити до попереднього
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
У Харкові, за співпраці муніципалітету і харківських вузів, із
залученням кращих українських та зарубіжних фахівців, повинно бути
інституалізовано практики виховання професіоналів і просвіти
громадськості на матеріалі вивчення, збереження та популяризації
архітектури столичного періоду, а також створено спеціалізований фонд
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для охорони цієї спадщини, за прикладом фонду Баугауз в Дессау, фондів
Ле Корбюзьє, Миса ван дер Рое, Оскара Німейєра.
ЕФЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ У ПРОЦЕСАХ
МІСТОБУДІВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ БЕЙРУТУ
асп. Кассем Шамун
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Послідовний огляд подій, в ході яких Бейрут зазнав катастрофічних
руйнувань, і накопиченого досвіду громадської участі в прийнятті рішень з
питань реконструкції свідчить, що громадські обговорення основних
рішень міського планування перед узгодженням і затвердженням проектів,
дозволяють відстежувати і вдосконалювати суспільні відносини між
різними групами населення міста, а іноді й переглядати цілі та результати
проектних рішень. Практика громадської участі в ході реконструкції ясно
вказала на ряд чинників, які впливають на якість просторового розвитку
міста та ефективність залучення інвестицій в економіку і будівництво
Бейрута; це сприяло, у т.ч., розробці комплексного проекту масштабного
будівництва.
Передбачалося, що радикальна перебудова центру і надання місту
сучасних рис має сприяти промоції міжнародного іміджу Бейрута та
стимулювати приплив туристів. Але досвід реконструкції Бейрута наочно
продемонстрував ризики такої планувальної моделі, а саме:
 поширення практики ринкового планування призвело до утворення
елітних районів та до просторової сегрегації та соціальної
дискримінації;
 значне зростання цін на землю і нерухомість в центральній частині
міста призвело до утворення на околицях кварталів розселення
нижчих класів;
 містобудівне планування, орієнтоване виключно на ринок, веде до
просторово-економічної поляризації і виникнення нових соціальнополітичних збурень, які можна порівняти з тими, які привели до
спалаху громадянської війни.
Порівняльний аналіз і узагальнення досвіду планування і
громадської участі в різних країнах і регіонах стає важливим допоміжним
засобом для вироблення конкретних стратегій відновлення.
ЗОЛЬГЕР ПРО ПОХОДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРИ
д-р арх., проф. Олександр Буряк
Харківський національний університет будівництва та архітектури

К. В. Ф. Зольгер (1780-1819) пов'язував природу архітектури з
поширенням божественного начала в профанному світі, вважаючи
хибними техніцистське заперечення архітектури як мистецтва та ті історії
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архітектури, які виводять її з утилітарних потреб. Зольгер бачив як
найвище та загальне призначення архітектури зведення храму. Недарма
наші предки вважали природним, що століття йдуть на спорудження
собору. При цьому він допускав розгалуження цього завдання на багато
особливих проявів ідеї у державі та далі, аж до приватного життя.
Це повністю підтверджується емпірикою архітектурної історії.
Архітектура у власному розумінні слова зародилася в храмовому зодчестві
і вже звідти дуже і дуже повільно поширювалася на життя держави,
суспільства і вже в останню чергу – на приватне життя людей.
Ця ідеалістична точка зору залишається не тільки благородною і
вірною по суті, але також дуже практичною. Архітектуру, яку розуміють у
такий спосіб, мабуть, не може бути ні знищено, ні навіть поставлено під
сумнів. Г. П. Щедровицький, один з найпроникливіших соціальних
філософів ХХ ст., бачив в архітектурі прикладну методологію, бо сучасна
архітектура супроводжує будь-яку організовану людську дію. Сенс
архітектури становлять не функціональний аналіз, не формально
обчислювана «естетична якість» і не інженерний розрахунок, а живе і
точне розуміння архітектором того, як його сучасник (замовник, споживач,
etc.) сприймає Красу і Благо. Коли в СРСР в 60-80-і рр. особистість
замовника повністю замінили соціальним механізмом, радянська
архітектура різко і швидко деградувала.
Але, поки існують свобода і власність, Архітектура, один раз
виникнувши, залишиться одним з фундаментальних інститутів, що
конституюють суспільство як таке.
Секція «Архітектурне проектування»
СОЦІО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ
СУЧАСНИХ ЖИТЛОВИХ РАЙОНІВ
д-р арх., проф. В. Дубинський, асп. Таха Алі
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Останні два десятиліття фахівцями практично всіх областей знання
проводився активний пошук інновацій, орієнтованих на вирішення
глобальних криз, що відбуваються в сучасному суспільстві. У роботі
Дубинського В.П. досліджено вплив на архітектуру 7 основних криз:
соціальної, економічної, енергетичної, культурної, аграрної та
інформаційної. Як відгук на проблеми що здатні поставити сучасні міста
на межу виживання в науці створені і розвиваються концептуальні
напрями, орієнтовані на підвищення екологічності та ресурсозбереження їх
архітектурної складової. На думку автора, серед інноваційних напрямків в
архітектурі, найбільш перспективними для розвитку теми можна вважати
концепції: «Системи добровільного екологічного сертифікування
будівель», «SMART системи», «регіоналістику», «Етичне споживання».
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У статті вперше розглянуто вплив сектора економіки міста на
коеволюційні перспективи формування архітектури його житлових
районів. Проаналізовано вплив першого сектора економіки (виробництво і
експорт ресурсів) на прогностичну карту переходу архітектури житлових
районів міста до коеволюційного типу розвитку.
У результаті дослідження виявлено наступні закономірності, що
дозволяють в подальшому розробити кількісні методи оцінки
коеволюційних параметрів взаємодії житлових районів і навколишнього
середовища:
1. Виявлено роль впливу «екологічного сліду» що залишається в
процесі задоволення потреб архітектури житлових районів на біоємность
регіону;
2. Виявлено
вплив
соціо-економічного,
інноваційного
та
техногенного розвитку міста на швидкість деградації навколишнього
середовища;
3. Виявлено проблеми, пов'язані з переходом на коеволюційні
принципи функціонування житлових районів, сформованих під впливом
первинного сектора економіки.
Список використаних джерел:
1. Дубинський, В. П. Архітектурна прогностика як засіб формування
інноваційної екологічної архітектури [Текст]: автореферат... д-ра архітектури, спец.:
18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури / Дубинський В. П. – К.:
Харківський нац. ун-т будівництва та архітектури, 2015. – 44 с.
2. Тимофеев-Ресовский Н.В. Биосфера и человечество [Текст]: Н.В. ТимофеевРесовский. - Бюл. ЮНЕСКО. 1968. № 1.

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ
В УКРАЇНІ
канд. арх., доц. І. Ладигіна, ст. викл. Н. Дубіна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На українському ринку нерухомості в останні десятиліття дуже
активно реалізується такий формат сельбищної забудови як житлові
комплекси (ЖК). Завдяки відсутності відображення цього явища у
нормативній літературі, його вивчення здається досить актуальним.
У сучасних умовах частіше за все житловий комплекс визначається
як один або (частіше) кілька багатоквартирних житлових будинків,
об'єднаних єдиною, спеціально спланованою територією, побудованих в
єдиному архітектурному стилі, що утворюють єдину територіальнопросторову цілісність. Тобто ЖК розглядається як єдиний комплекс
нерухомого майна, що може задовольнити потреби потенційних покупців у
комфортному житлі з розвиненою культурно-побутовою та соціальною
інфраструктурою. Як правило виділяють економ, комфорт, бізнес та еліт
класи житлових комплексів на відміну від житла І та ІІ категорії згідно з
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ДБН В.2.2 – 15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні
положення».
Взагалі поняття «житловий комплекс» не нове. Ще з першої
половини ХХ століття подібні об’єкти завжди були складовою
експериментального будівництва як у Європі, так і на території
колишнього СРСР, поєднуючи під єдиним дахом житлову функцію та
культурно-побутове обслуговування.
Сьогодні формування ЖК спостерігається у всіх структурних
елементах міста – від історичного ядра до зони впливу міста – центра на
вільних та деградуючих територіях, а також в умовах реконструкції та
малих містах – «супутниках», місцевих (районних) центрах приміської
зони і спирається на ряд об’єктивних факторів. Це, перш за все соціальнополітичні фактори, що зумовлені ситуацією, коли держава делегує
вирішення питання забезпечення населення житлом приватним та
комерційним будівельним компаніям; соціально-економічні фактори, що
спираються на розвиток ринкових відносин; нормативно-законодавчі
фактори які свідчать про постійне відставання нормативної бази від потреб
споживача, коли формально витримується розподіл на житло І та ІІ
категорії, а життя диктує зовсім інші вимоги; архітектурні (об’ємнопросторові) фактори, що свідчать про вплив естетики глобальної
архітектури, яка реалізуючись у нашій країні має поєднуватися з
національними традиціями та інженерно-екологічні фактори, які
віддзеркалюють розвиток науково-технічного прогресу.
Список використаних джерел:
1. ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки й споруди. Житлові будинки. Загальні
положення»

ДО ПИТАННЯ ПРО ТИПОЛОГІЮ ТОРГІВЕЛЬНО-ГРОМАДСЬКИХ
ЦЕНТРІВ
асп. А. Борисенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Міжнародна Рада Торгівельних Центрів (ICSC) визначає
торгівельний центр (ТЦ) як групу архітектурно об’єднаних роздрібних
підприємств, які керуються єдиною компанією, забезпечені паркуванням
та розташовані на спеціально спланованій ділянці. Торгівельногромадський центр (ТГЦ) – ТЦ зі значною долею суспільної функції в його
роботі, і, відповідно, розширеним громадським прочитання його просторів.
Принциповим для власне ТГЦ є структурний елемент, що визначає і
втілює його специфіку – рекреаційно-комунікаційний простір. Цей простір
поєднує окремі функції в єдину систему завдяки пішохідному руху, який
він визначає та спрямовує своїми просторово-середовищними
характеристиками з метою реалізації концепції центру. Такий підхід до
визначення ТГЦ пов’язує його з засадами середовищного підходу та
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закономірностями функціонування міських просторів, – не як окрему
функцію в їх структурі, а як особливу форму їх реалізації, здатну
поєднуватися з ними в більші системи.
Протягом більш ніж півсторіччя існування сучасних ТЦ було
запропоновано багато варіантів їх типологічного розрізнення. Б. Мейтленд
та Д. Гослінг пропонували розділяти ТЦ на такі, що розташовані за містом,
та міські (інтегровані). ICSC пропонує декілька власних варіантів
класифікації ТЦ за розмірами та пропозицією. Враховуючи останні
тенденції диференціації типів та концепцій ТГЦ перспективною
ввижається пізніша типологія Б. Мейтленда, яку засновано на характері
структурно-організаційної побудови ТГЦ. Дослідник вирізнив такі типи, як
«молл-універмаг» (з інтровертованою структурою та бажано заміським
розташуванням), «молл-пасаж» (інтегрований перекритий міський ТГЦ) та
«спеціалізований торгівельний центр» (як правило, екстравертований,
відкритий ТГЦ, що фокусується на виразних характеристиках оточення,
що запам’ятовуються). Цей третій тип можна додатково уточнити,
об’єднавши його зразки під загальною назвою «тематичний ТГЦ», до якого
будуть відноситися і об’єкти, які визначають як «фестивальні молли» та
«лайфстайл-центри». Він є цікавим також тим, що у Харкові на цей час не
існує ТГЦ даного типу. Характерними для таких ТГЦ будуть відкриті або
змішані комунікаційно-рекреаційні простори та акцент на загальну
атмосферу
відвідування.
Нерідким
є
також
використання
реконструйованих промислових споруд і застосування регіональних
мотивів в оформленні та при визначенні загальної концепції ТГЦ.
Список використаних джерел:
1. ICSC. URL: https://www.icsc.com/news-and-views/research/shopping-centerdefinitions/ (дата звернення: 10.05.2020).

ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ
СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНИ
асп. А. Руденко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В умовах періоду постіндустріальних відносин країни світу
стикаються з глобальною проблемою деградованих територій в структурі
міста, більшість з яких є виробничими. У сучасних умовах вичерпання
індустріального суспільства і переходу до постіндустріального, велика
кількість виробничих територій набула статусу деградованих.
У даний час проблема деградованих виробничих територій − одна з
найактуальніших проблем людства. Доцільність відновлення виробничих
територій, впровадження нових, актуальних функцій, необхідних тим або
іншим районам міста обумовлює різні аспекти розвитку районів.
Наприкінці ХХ століття почався перехід до третинного та
четвертинного секторів економіки, що зумовлює нове розставлення
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акцентів, науково-технічний розвиток. У світі своєрідною реакцією була
поява еко-сіті, сталих та «smart» міст в різний час. Глобальним поштовхом
було створення програми ООН по сприянню сталому розвитку населених
пунктів (ХАБІТАТ) в 1978 році. У Європі головними рішеннями щодо
даної проблеми є трансформація промзон або вивід їх за межі міста, що
регламентується в нормах і нашої країни сьогодні. Виробничі території є
важливими вузлами в структурі міста, які мають розвиватися разом з ним
та бути адаптованими до сучасних умов. Так, на місці деградованих
територій з’являються виробництва з передовими, екологічними
технологіями, сельбищні, громадські зони, ландшафтні утворення.
У країні виробнича функція занепадає, налічується багато
деградованих територій та підприємств, котрі працюють не на всю
потужність та знаходяться в процесі регресу. Виробничі зони, які
знаходились раніше на межами міста, зараз знаходяться в центральних
районах та вважаються потужними вузлами впливу на композиційний
образ міста. За рахунок розвитку міст та інноваційних технологій території
виробництв потребують відновлення, адаптації до навколишніх умов,
взаємозв’язку з прилеглими територіями. Проаналізувавши світовий досвід
та регіональні особливості можна вивести основні критерії, особливості та
методи відновлення деградованих територій.
Список використаних джерел:
1. Руденко А.О. Відновлення деградуючих територій як актуальний процес
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ПРОЄКТУВАННЯ АТРІУМНИХ ПРОСТОРІВ У МІСЬКОМУ
СЕРЕДОВИЩІ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ
канд. арх., ас. О. Вахніченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Якісне проектування атріумного простору у міському середовищі
передбачає комплексний метод дослідження обʼєкта. Він є способом
інтеграції наукових знань для цілісної стратегії по виявленню
взаємозв’язків між елементами міського середовища та атріумним
простором. Комплексний метод включає наступні аспекти:
 кліматичний – передбачає виявлення особливостей оточуючого
середовища: характеристики клімату, територіальні особливості
місцевості, екологічний стан, світловий режим, погодні умови;
 функціональний – передбачає визначення існуючих функціональних
зв’язків і точок тяжіння, формування нових функціональних центрів;
 просторовий
–
взаємовідношення
обʼємно-просторових
характеристик міської забудови та атріумного простору, композиційні
характеристики середовища;
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 соціальний – передбачає створення комунікаційної громадської зони,
враховуються загальні соціальні тенденції та вподобання місцевого
населення;
 часовий – перспективи формування атріумного простору на
конкретній ділянці міської забудови та прогнози щодо подальшого
розвитку території в залежності від функціонального наповнення
обʼєкта.
Проектування атріумного простору з позиції комплексного методу
дозволяє зібрати та систематизувати міждисциплінарні дослідження,
застосовуючи їх для вирішення завдань, поставлених перед архітектором.
Комплексний метод формує багаторівневу структуру дослідження явищ та
процесів у атріумному просторі як компонента міського середовища.
Тобто у межах певного локального простору здійснюється поєднання
архітектурних, містобудівних та соціально-культурних процесів.
Результатом застосування комплексного методу при проектуванні
атріумного простору як елемента міського середовища є:
 багатосторонній підхід до вивчення атріумних просторів;
 застосування
загальнонаукових
та
спеціальних
методів
дослідження;
 включення міждисциплінарних досліджень для удосконалення
архітектурного середовища об’єктів, що проектуються;
 сукупність необхідних підходів в проектуванні для включення
найбільш істотних характеристик атріумного простору [1].
Список використаної літератури:
1. Вахніченко О.В. Композиційно-планувальні принципи формування атріумних
просторів в умовах ревіталізації міського середовища: дис. … канд. арх.: 18.00.01
"Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури" / Вахніченко О.В. – Х.: ХНУБА,
2019. – 195 с.

ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ТИПОЛОГІЇ
НА ПРИКЛАДІ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ
ас. Є. Біжко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Архітектурна типологія, як наука про базовий проектний інструмент,
є найважливішим дослідницьким напрямком в архітектурі. За допомогою
неї систематизуються і розробляються основні принципи формування
типів будівель, розкриваються соціальні, функціональні, конструктивнотехнічні, економічні, ідеологічні, містобудівні та архітектурно-художні
вимоги. Вона покликана систематизувати середовище проживання людини
для його подальшого розвитку і поліпшення. Архітектурна типологія
розвивається синхронно з соціокультурним контекстом конкретного часу,
як інструмент творчого методу.
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Шангарєєв Р.Р. пропонує розглядати еволюцію архітектурної
типології, у вигляді трьох періодів-концепцій, з характерними, для них
підходами: доіндустріальний – тектонічний, індустріальний –
функціональний, постіндустріальний – просторовий.
Висотна будівля – хмарочос вперше з'являється в індустріальну
епоху. Споруда цього нового типу представляла собою багаторазово
повторювані в висоту типові поверхи зі стандартним компонуванням
приміщень-комірок. Ці монотонні структури якнайкраще відображали
прийнятий погляд на типологію того часу, заснований на функціональному
підході, який був спрямований на масове виробництво архітектури.
Функціональна типологія стандартизувала технологію, створюючи так
звану монофункцію, яка була технологічним стандартом, що наочно
відображалося в споруджених житлових і офісних багатоповерхівках.
Наочними прикладами можуть служити житлові будинки на набережній
Лейк Шор Драйв у Чикаго, 1951 р., арх. Л. Міс ван дер Рое і One Shell Plaza
в Х'юстоні, 1971 р., арх. Skidmore, Owings & Merrill.
У кінці ХХ ст. висотна будівля починає зазнавати значних змін.
Архітектори зосереджені на створенні унікальності не тільки формальної,
але і функціональної, а також стурбовані питаннями легкої трансформації
об'єкта. Основою постіндустріальної типології служить сам простір.
Висотна будівля готелю Morpheus в Макао, 2018 р., арх. Заха Хадід саме
про це свідчить.
Список використаних джерел:
1. Шангареев, Р.Р. Архитектурная типология как процесс: от объектной
типологии к пространственной/ Р.Р. Шангареев// Наука, образование и
экспериментальное проектирование: Тезисы докладов международной научнопрактической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых
ученых и студентов. – М.: МАРХИ, 2014. – с.463-464.

ВИКЛАДАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МОДЕРНІСТСЬКИЙ ЖИВОПИС
ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ
МОВИ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ
ст. викл. В. Колесніков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Неможливо
простежити
композиційний
дискурс
сучасної
архітектури без звернення до паралельного і випереджаючого дискурсу
модерністського живопису. При цьому необхідно відзначити абсолютною
невинність середнього студента і навіть працюючих архітекторів в
питаннях живопису ХХ століття. Тим часом без знань цієї живопису, а
також розуміння супутніх їй філософських і літературних течій
композиційне творчість в області сучасної архітектури перетворюється в
бездумне копіювання форм архітектури заходу.
Композиція модерну чітко виходить з японської графіки (люящаяся
лінія, асиметрія, детальне копіювання природних об'єктів, декоративні).
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Цікаво простежити промальовування японських гравюр у Е. Мане і В. ван
Гога, розвиток ідеї у П. Гогена, Е. Дега, Ж. Сьора та інших майстрів
імпресіонізму.
Також
цікаво
простежити
лінію
британських
прерафаелістов.
З Арт Деко виявляється пов'язаний цілий букет мальовничих течій:
куббізм, ташизм, фовізм, сюпрематізм, лучизм, футуризм в творчості таких
майстрів як П. Пикассо, Ж. Брак, Дж. Северіні, У. Боччони, Л. Файнінгер,
Ф. Леже, А. Матісс. Різноманітність мальовничих напрямків вказує на те,
що Арт Деко - це точка плавильного котла, в якому створюється Сучасне
Рух.
Ключовим є момент виникнення композиційного мови сучасного
руху, безсумнівно пов'язаного з живописом неопластицизма Пітта
Мондріана, скульптур Ж. Вантангерлоо. Буквальне прочитання картини
Тео ван Дусбурга як архітектурного плану автоматично дає уявлення про
перетікаючій простір. Цей момент синхронізації живопису і архітектури
можна помітити в творчісті Озанфан і Ле Карбюзье. Здається ця
синхронізація характерна для точки виникнення сучасного руху. Далі
можна спостерігати часті невідповідності за часом мистецьких та
архітектурних течій, пов'язаних єдиної пластичної ідеєю. Так пластицизм
60х - початок 70х рр. пов'язаний з сюрреалізмом кінця 30х - 50х рр.
Постмодернізм принципово вільний в своїх художніх перевагах,
звертаючись до них виробляє химерні і ігрові поєднання як живописних
творів, так і літературних (Дж. Джойс, Г. Гессе, М. Пруст). Р. Стерн сам є
чудовий художник метафізичної школи. Також А. Россі звертається до
творчості Дж. Де Кіріко.
Сучасний стан архітектури пов'язан з частими зверненнями до
початкового періоду сучасного руху і вільно в зверненні до будь-яких
художньо-пластичних течій.
Секція «Архітектурні конструкції»
ВИКОРИСТАННЯ КОСТРОБЕТОНУ В КОНСТРУКЦІЯХ ТЕПЛИХ
СТІН У ПРИВАТНОМУ БУДІВНИЦТВІ
д-р техн.наук, проф. М.Ю. Ізбаш, канд. техн. наук,
доц. Ф.І. Казімагомедов,
канд. техн. наук, ас. Ю.М. Ізбаш
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Одним з основних способів вирішення житлового питання в Україні
є індивідуальне будівництво. На нього впливають такі фактори, як ринок
іпотечних позичок, добробут громадян, ступінь економічного розвитку.
Сучасні вимоги з енергозбереження, архітектурної виразності,
довговічності, комфортності малоповерхового житла вимагають нових
підходів до розробки і вибору будівельних систем, технології та монтажу
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конструкцій та інженерного забезпечення житлових будинків. Існуюча
база промисловості будівельних конструкцій потребує значної
модернізації, спрямованої на застосування нових технологій і створення
нових видів будівельних конструкцій з використанням нетипових та
екологічних матеріалів, що дозволяють будувати доступне якісне житло.
Для забезпечення сучасних вимог по теплозахисту будівель, товщина
одношарових стін з традиційних матеріалів повинна бути такою, що стає
нереальною для застосування.
Однією з перспективних, не зайнятих ринком, проте надзвичайно
затребуваних ніш є застосування конструкцій з конопляних матеріалів.
Конопляне багаття − це деревна частина стебла, що утворюється, як
відхід виробництва при механічній обробці сировини на машинах при
канатних заводах.
Екологічна цінність конопель як будівельного матеріалу визнана в
країнах Євросоюзу. В Ірландії навіть розробляється спеціальна державна
програма по впровадженню в будівництво біотехнологій на основі багаття
конопель.
У ХНУБА проводяться дослідження по підбору складів і визначення
міцністних
характеристик
теплоізоляційних
та
конструктивно
теплоізоляційних блоків з костробетону.
З отриманих даних можна зробити висновок, що розроблені склади
костробетоних блоків по міцністним і теплофізичним властивостям цілком
відповідають вимогам ДСТУ та можуть бути використані як сучасні
конструкції енергозбереження, архітектурної виразності, довговічності,
комфортності для будівництва малоповерхового житла.
Список використаних джерел:
1. Исследование влияния химических добавок на прочность арболита с
заполнителем из кострыльна. / Казимагомедов И.Э., Лобанова А.В./ Збірник наукових
праць. УДАЗТ вип..152. стр.193-199. Харків -2015.
2. Щербаков, A.C. Комплексное использование древесины при производстве
древесно-цементных материалов / A.C. Щербаков, В.М. Бутерин, B.C. Подчуфаров. М.: Лесн. пром-ть, 1990. - 178 с.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ СУБ’ЄКТИВНИМИ ТА
ОБ’ЄКТИВНИМИ ОЦІНКАМИ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ УДАРНОГО
ШУМУ МЕТОДАМИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ст. викл. В. Демент'єв
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Із метою визначення залежності між об'єктивними і суб'єктивними
оцінками акустичної комфортності житла, різними авторами, були
проведені соціологічні дослідження і зроблені спроби встановлення зв'язку
між судженнями опитуваних та характеристиками ударного шуму і його
звукоізоляції конструкціями будівель.
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Аналізуючи параметри оцінок акустичного комфорту житла, можна
виділити основні напрямки, за якими проводилися дослідження:
– визначення достатності нормативних вимог до звукоізоляції шляхом
з'ясування оцінки мешканцями будинків турбуючої дії шумів, що
проникають з сусідніх квартир через огороджувальні конструкції;
– встановлення зміни середньої суб'єктивної оцінки звукоізоляції в
залежності від варіювання індексів ізоляції ударного шуму конструкціями
перекриттів будівель;
– встановлення залежності суб'єктивних реакцій мешканців на
повітряні і ударні шуми відповідно до звукоізолюючих якостей
конструкцій і архітектурно-планувальних рішень будівель;
– визначення міри турбуючої дії проникаючих ударних шумів в
залежності від їх характеру;
– визначення впливу спектрів шуму ходьби для різних типів підлог і
перекриттів в житлових будинках на суб'єктивні реакції мешканців;
– встановлення ступеня турбуючої дії шумів не тільки тих, що
проникають від сусідів, але і зовнішніх, та в залежності від часу доби;
– визначення факторів, що впливають на суб'єктивні оцінки,
мешканцями житлових будинків, шумового режиму приміщення в цілому.
Результати досліджень свідчать, що впливають на формування
суб'єктивної оцінки якості звукоізоляції ударного шуму.
Простежується низька кореляція отриманих, в результаті
соціологічних досліджень, показників об'єктивних і суб'єктивних оцінок
якості звукоізоляції ударного шуму та акустичної комфортності житла.
З високим ступенем ймовірності можна припустити, що причина
таких розбіжностей криється у відсутності комплексного підходу до
оцінки загальної шумової експозиції та обліку всіх параметрів, що її
формують.
Список використаних джерел:
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ТИПОЛОГІЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ
1920-1930 років
канд. арх., ас. Г. Семякін
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У перші роки радянської влади в країні лютували епідемії висипного
тифу, холери та інших інфекційних захворювань. Повсюдно бракувало
кваліфікованих медичних кадрів, лікувальних установ, медикаментів.
Боротьба з епідеміями і хворобами в масштабах великої країни вимагала
наступних дій: організації єдності системи охорони здоров'я; ліквідації
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відомчої роз'єднаності; створення мережі державних лікувальнопрофілактичних установ і аптек; подолання гострої нестачі медичних
кадрів.
Усі ці заходи, з огляду на масштабність поставлених завдань, могли
бути здійснені лише при наявності державної системи охорони здоров'я.
Слід зазначити, що реальне проектування та будівництво медичних
закладів почалося в середині 1920-х рр. В цей час стиль конструктивізм
набуває певних сталих ознак, що дозволяє говорити про його повну
сформованість.
Була визначена типологія лікувальних закладів, на основі якої
проведене дослідження певної низки об‘єктів:
1. Медична установа при промислових об’єктах
2. Лікарня (міська\сільська)
3. Поліклініка у місті
4. Лікарняний комплекс з декілька корпусів
5. Науково-дослідний медичний інститут
Будівлі медичних закладів практично повністю відповідають
заявленим ознакам: чітка функціонально-планувальна структура,
виявлення в зовнішній формі будівлі її конструктиву, відповідність форми
і функції, лаконічне об’ємно-просторове рішення, використання
відповідним матеріалів і конструкцій.
Список використаних джерел:
1. Альбом типових проектів будівель шкіл, лікарень, сельбудів та лазень. Харків
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спадщини 1920х-1920х років на прикладі лікувальних закладів : дис. … канд. арх. :
18.00.01. Харків, 2019. 296 с.
3. Медико-санитарноестроительство : руководство для врачей и архитекторов /
под ред. проф. С. С. Кагана. Киев : УИСОЗ, 1936. 344 с.

ФАКТОР ЗВУКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ЗАБУДОВІ
СЕЛІТЕБНИХ ТЕРИТОРІЙ
канд. техн. наук, доц. Н. Іванова, асп. А. Єсіпов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вирішуючи питання гуманізації оточуючого середовища, постає
питання систематизації факторів та впливів, що загрожують не тільки
комфортному, але й сприятливому оточенню людини в умовах його
перебування на робочому місці, в місцях проведення досугу та відпочинку.
Як показують опитування та активні скарги населення, у більшості
розвинених країн світу одним з найбільш впливових негативних факторів
сучасного життя людини є шум. Він повсякденно супроводжує
життєдіяльність сучасної людини, особливо тих, хто мешкає у великих
містах та селищах міського типу.
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Зайве звукове навантаження від потужних, а часто вже небезпечних
джерел звуку, може визивати цілий спектр негативних явищ як в рамках
однієї людини, так і у суспільному житті в цілому.
Зниження несприятливого впливу шуму на самопочуття, стан
здоров'я і психологічний комфорт різних контингентів населення є однією
з найважливіших проблем оздоровлення акустичного середовища міст і,
зокрема, житлової забудови та окремих житлових приміщень.
Як правило, найбільш поширеним джерелом шуму на селітебних
територіях населених місць є наступні джерела: автомобільний транспорт,
промислові підприємства, комунально-транспортні об'єкти і, в ряді
випадків, деякі побутові та дитячі установи.
Основна причина значного підвищення шумового фону міст – це
постійне збільшення невідповідності між зростанням кількості транспорту,
транспортних магістралей, стану вулично-дорожньої мережі та типу
об'ємно-планувальної структури примагістральних територій житлових
районів. Крім того, вплив робить зона міста і тип забудови.
Установлено, що погіршенню шумового режиму селітебної території
сприяють такі фактори як підвищення поверховості та збільшення
щільності житлової забудови, наближення її до транспортних магістралей,
близьке розташування промислових підприємств та інших джерел
інтенсивного шуму. Одними з впливовіших факторів безумовно можна
рахувати вокзали, залізничні колії, аеропорти та зони злиту та посадки
літаків.
Виникає нагальна потреба посилення звукоізоляційних якостей
зовнішніх огороджувальних конструкцій і вікон або застосування інших
конструктивних методів шумозахисту та використання містобудівних та
планувальних заходів.
Таким чином, тільки шляхом постійного врахування небезпеки
сучасного звукового навантаження селітебних територій можливо досягти
мети створення сприятливого оточуючого середовища.
Секція «Бетон»
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБІВ ДЛЯ ПОКРИТТЯ
ВІДКРИТИХ ТЕРАС
канд. техн. наук, доц. Л. Першина,
канд. техн. наук, доц. О. Макаренко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Тераса – це легка добудова до споруди у вигляді великого за
розмірами балкона, стеля якого підтримується стовпами, а також
відкритий з усіх боків або напіввідкритий горизонтальний або дещо
нахилений майданчик на природному більш-менш крутому схилі.
Розглянуто історію, призначення та різновиди терас, які розрізняються за
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наявністю даху, за наявністю огородження, за рівнями, за формою та
розташуванням.
Обрання підлогового покриття для відкритої тераси є складним
завданням, оскільки в процесі експлуатації воно піддається впливу
навколишнього середовища. Тому матеріал для підлогового покриття
відкритої тераси має характеризуватися високими показниками
морозостійкості, вологостійкості та міцності, низькими показниками
стираності, протиковзними властивостями, стійкістю до дії ультрафіолету.
Всі наведені характеристики притаманні дерев’яним (терасні дошки з
натуральної деревини, терасні дошки з термодеревини, терасні дошки з
деревно-полімерного композиту (ДПК)), керамічним (клінкерні плитки та
цегла, керамогранітні плитки, керамічні плитки), бетонним (бетонні плити,
бетонні (тротуарні) плитки, вироби зі штампованого бетону) і кам’яним
(плити, плитки, бруківка з натурального каменю) виробам, які вважаються
найбільш придатними для покриття відкритих терас.
Виконано порівняльний аналіз переваг і недоліків дерев’яних,
керамічних, бетонних і кам’яних виробів для покриття відкритих терас.
Розглянуто та порівняно показники водопоглинання, довговічності
та вартості терасних дошок з ДПК, керамогранітної плитки, бетонної
плитки
та
гранітної
плитки.
Найменшим
водопоглинанням
характеризуються керамогранітні плитки (0,05…0,1%) та гранітні плитки
(0,01…0,5%). Ці вироби відрізняються тривалими термінами експлуатації,
які складають 50…100 років для керамогранітної плитки та 100…150 для
гранітної плитки. Більш високим водопоглинанням характеризуються
терасні дошки з ДПК (0,4…1,8%), терміни експлуатації яких становлять
15…50 років. Найвищим водопоглинанням відрізняються бетонні плитки
(5…6%), які закономірно є найменш довговічними – 25…30 років. Серед
розглянутих виробів більшою вартістю характеризуються терасні дошки з
ДПК (700…1500 грн./м2), гранітні плитки (400…1700 грн./м2) та
керамогранітні плитки (200…1500 грн./м2). Низька вартість притаманна
бетонним плиткам (130…500 грн./м2).
Із урахуванням виконаного аналізу можна відзначити, що для
покриття відкритих терас більш доцільним є використання керамічних та
кам’яних виробів.
КОНЦЕПЦІЇ БЕТОНОЗНАВСТВА В НАУЦІ,
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСВІТІ
д-р техн. наук, проф. О. Ушеров-Маршак,
канд. техн. наук, доц. О. Кабусь,
канд. техн. наук, доц. К. Латорець
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Обговорюються результати проведеного аналізу стану і проблем
бетонознавства стосовно сучасних технологій бетону. Виділені в цьому
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напрямку основні ознаки: функціональність, багатокомпонентність,
гетерогенність, сумісність, ефективність, технологічність, наукоємність.
Розглядаються існуючі та новітні концепції бетонознавства.
Показаний недолік суті діючої довгий час концепції отримання бетонів з
заданими властивостями. Актуальна її заміна на нові концепції з
урахуванням зрослих можливостей забезпечення функціональності
компонентів, бетонних сумішей та бетону.
Звернута увага на поглиблення технологічного уявлення поняття
функцій та функціональність матеріалів.
Констатується результативність новітніх концепцій бетонознавства –
високофункціональних
–
High-Performance
Concrete
–
HPC,
ультрависокофункціональних бетонів – Ultra-High-Performance Concrete –
UНРС. Наведено граничні данні характеристик цих бетонів.
У якості прикладів високофункціональних бетонів нового покоління
наводяться: самоущільнюючий (self-compacting concrete – SCC);
самоочищаючий (self-clealing concrete – SCC); самозаліковий (self-healing
concrete – SHC); самодіагностуючий (self-sensing concrete – SSC).
Розвивається
концепція
бетонів
з
певною
(заданою)
функціональністю (Defined performance concrete - DPC), яка
розповсюджується на номенклатуру бетонів з рядовими, не високими
показниками властивостей.
Вирішується актуальна задача розробки спеціальної цілісної системи
науково-технологічних принципів бетонознавства, яка охоплює науковий,
технологічний та інформаційний блоки – напрями бетонознавства.
Принципи першого блоку основані на теоретичних знаннях і
передумовах фундаментальних наук; другого – на визначальних
концепціях функціональності та ефективності; третього – орієнтовані на
методологічно забезпеченні технології бетону.
Передбачається продовження розробки принципів конкретно до всіх
етапів життєвого циклу бетону.
Планується адаптація кожного із принципів бетонознавства до
навчального процесу з відповідним корегування робочих програм,
методичних вказівок та конспектів лекцій стосовно до умов дистанційного
навчання.
ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ФОТОКАТАЛІТИЧНИХ
БЕТОНІВ
канд. техн. наук, доц. Л. Буцька
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У даний час забруднення міст є однією з найважливіших проблем
[1]. У містах з розвиненою транспортною та промисловою
інфраструктурою дуже велика загазованість. У зв'язку з цим набирають
популярність будівельні матеріали, які мають властивості самоочищатися і
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збагачувати повітря киснем [2]. Багато відомих виробників будівельних
матеріалів розробляють бетони, штукатурки, шпаклівки та вікна, які
самоочищаються. Створення подібних матеріалів стало можливо завдяки
процесу фотокаталізу.
Фотокаталітичний бетон − бетон, в який або на поверхню якого
внесений фотокаталізатор шляхом перемішування при приготуванні
бетонної суміші, просочення, нанесення покриття та іншим аналогічним
чином. Для виготовлення фотокаталітичного бетону крім традиційних
матеріалів: в'яжучих, наповнювачів і води до складу вводять спеціальну
добавку-фотокаталізатор. Як фотокаталізаторів використовуються:
напівпровідникові
оксиди
або
сульфіди
(TiO2,
ZnO,
CdS),
напівпровідникові оксиди з нанесеними металами (Pt / TiO2, Rh / SrTiO3);
напівпровідникові дисперсії з нанесеними оксидами (RuO2 / TiO2).
Найбільшого поширення в якості фотокаталізатора в силу відносної
дешевизни і високої ефективності отримав діоксид титану з тетрагональної
сингонії (анатаз) TiO2.
При використання TiO2 в складі бетону процес самоочищення
поверхні виробу базується на двох явищах: окислення і гідрофілізація
поверхні. Дані процеси широко використовуються в TiO2 каталізаторах, які
додають при виробництві цементу, розроблених групою Italcementi. За
рахунок такої добавки вироби, які будуть виконані з даного цементу,
отримують властивості самоочищатися і видаляти забруднення з
атмосфери. Це дає можливість зменшувати вміст шкідливих газів в повітрі
поруч з поверхнею приблизно на 80%, оскільки ефект фотокаталізу
дозволяє окислювати органічні сполуки до СО2 і Н2О.
Досліджень,
які
присвячені
експлуатації
та
розробки
фотокаталітичних бетонів на сьогоднішній день недостатньо, а на
території України вони практично відсутні. Тема розробки
фотокаталітичних бетонів є досить актуальною і потребує подальших
наукових досліджень.
Список використаних джерел:
1. Савинов Е.Н. Фотокаталитические методы очистки воды и воздуха. //
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ПЕРЕВАГИ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ
канд. техн. наук, доц. Ю. Гіль
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Крім високої міцності, довговічності й зносостійкості, застосування
цементобетону дає достатньо більшу економію коштів у порівнянні з
асфальтуванням. Термін служби цементобетонного дорожнього покриття в
кілька разів більше в порівнянні з покриттям з асфальтобетону, а це у свою
чергу дозволяє скоротити витрати на утримання і ремонт дороги до
мінімуму [1].
Цементобетон, як жорсткий вид покриття, розподіляє навантаження
на більшу площу земляного полотна в порівнянні з більш «гнучким»
асфальтобетоном. Бетонні дорожні покриття набагато довговічніше й
міцніше асфальтових і здатні прослужити без ремонту багато років. У той
час як рух по асфальтованих трасах часто зупиняється або обмежується
через проведений ремонт, дороги з бетонним покриттям експлуатуються
практично без перерв. У весняний період, коли земляне полотно
випробовує найбільш сильні навантаження по температурному режиму,
тільки 6 % цементобетонних доріг зазнає деформацій, а для асфальтових
доріг цей показник становить 61 %. Великовантажні автомобілі сильно
прогинають асфальт, ушкоджуючи його, що приводить до збільшення
витрат палива. Цементобетонне покриття зменшує прогин дорожнього
полотна й, отже, заощаджує паливо. До того ж на цементобетонному
покритті не виникає колійності й хвилястості, як на асфальті.
Рух по бетонних дорогах значно безпечніший. У дощову погоду
вибоїни в асфальті наповнюються водою, що створює додаткову небезпеку
аквапланувания. Узимку вода у вибоїнах перетворюється в лід, що знижує
коефіцієнт зчеплення. У той же час на гладкому бетонному покритті вода
практично не затримується. Цементобетонне покриття в темний час доби
відбиває світло значно краще ніж асфальт, що забезпечує гарну видимість
для водіїв.
Існує думка, що бетонні дороги, більш «гучні» ніж асфальтовані. Але
як показали реальні дослідження, рух по цементобетонному покриттю
створює в середньому всього на 5 дБ більше шуму, ніж по асфальтовому.
Більше того, сучасні технології будівництва дозволяють бетонним дорогам
повністю наблизитися до асфальтобетонних за рівнем гучності [2].
Список використаних джерел:
1. Асфальтирование или цементирование? Выбор технологии строительства и
типа автомобильного дорожного покрытия. URL: http://www.unidorstroy.kiev.ua/articlesasphalting/asphalting-or-cementing.html (дата звернення: 05.05.2020)
2. Войлоков И.А. Асфальтобетон или цементобетон? // Еврострой. №64. С. 48–
50.
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ІННОВАЦІЙНІ ДОБАВКИ SIKA ДЛЯ МОДИФІКАЦІЇ ТА
ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ БЕТОНІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ТА
ПІДСИЛЕННЯ МОСТІВ
канд. техн. наук, доц. А. Сінякін
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У роботі розглянуті питання отримання бетонів з підвищеними
експлуатаційними властивостями для виготовлення, ремонту і підсилення
залізобетонних конструкцій різних споруд і об'єктів інфраструктури, на
основі пересічних сировинних матеріалів за допомогою інноваційних
добавок і технологій, які пропонує компанія Sika.
Багаторічний досвід (понад 20 років) використання в Україні
системи для ремонту і підсилення залізобетонних конструкцій Sika ® Mono
Top®, дозволяє інтерполювати його на нові завдання. Наприклад,
використання спеціальних цементно-полімерних клеючих шарів між
«старим» і «новим» бетоном Sika Mono Top®-910N (SikaTop® Armatec-110
EpoCem®) в поєднанні з бетоном що самоущільнюється, дозволяє
проводити ремонти як горизонтальних, вертикальних і криволінійних
залізобетонних мостових конструкцій, зі значними корозійними або
силовими ушкодженнями, за останні кілька років були реалізовані
численні проекти, такі як:
 бетон для ремонту і посилення мостів і шляхопроводів мостів в
Києві, Дніпрі, Харкові, Вінниці;
 блоки бар'єрного дорожнього огородження типу «Нью-Джерсі» з
морозостійкістю F300;
 виготовлення залізобетонних шпал.
 Успішно вирішені складні технічні завдання:
 бетон що самоущільнюється в поєднанні з прискорювачами
схоплювання для «мокрого» торкретування для будівництва та ремонту
тунелів;
 бетони з високою міцністю в ранньому віці на основі комбінації
SikaViscocrete® + SikaRapid®;
 бетонні суміші зі збільшеним терміном збереження рухливості 5
год+;
 нові добавки для підвищення водонепроникності гідротехнічних
бетонів Sika® WT-200P;
 впроваджені в будівельне виробництво мастила для опалубки та
матеріали для догляду за бетоном що твердне.
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МАТЕРІАЛИ ТА ЗАСОБИ РЕМОНТУ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ
канд. техн. наук, доц. В. Гуркаленко
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Під час експлуатації будівельної конструкції періодично доводиться
стикатися з проведенням ремонтних робіт в підвалі. Страждає здебільшого
гідроізоляція приміщення. Відсутність або недостатність гідроізоляції має
серйозні наслідки:
 волога завдає шкоди опорним конструкціям будівель, викликає
корозію металевих елементів, відбувається поступове руйнування стін
фундаменту, що впливає на надійність і довговічність всього будинку.
 в сирому підвалі розвиваються цвіль і грибок, небезпечні для
людини.
 затоплений підвал неможливо використовувати в якості
додаткового приміщення будинку; комахи, неприємний запах – це
наслідки постійної вогкості в підвалі.
Щоб уникнути цих негативних наслідків, необхідно створювати
високоефективну гідроізоляцію як зовні підвалу, так і з середини.
Матеріали для гідроізоляції поділяються на декілька категорій. Все
залежить від способу нанесення і від принципу дії: обмазувальні,
гідрофобні (ін'єкційні), обклеювальні (рулонні), проникаючі.
До категорії обмазувальних матеріалів в основному входять різного
роду мастики на основі бітуму, цементу або полімерів. Деякі наносяться в
холодному вигляді, інші в гарячому.
Обмазувальні матеріали дуже різноманітні і різні за складом: суміш
може
бути
бітумною,
бітумно-полімерною,
полімерною
та
полімерцементною, до якої належить склад Sika® TopSeal-107.
Гідроізоляція на цементно-полімерній основі Sika® TopSeal-107
може застосовуватися при внутрішніх і зовнішніх роботах, розрахований
на негативний тиск води "на відрив", що дозволяє застосовувати його для
захисту підвалу зсередини від високого рівня ґрунтових вод. До інших
переваг матеріалу належать:
 його універсальність. Склад працює на бетонних, цегляних,
кам'яних поверхнях, тобто практично не має обмежень щодо застосування;
 надійна герметизація тріщин, пор і пустот;
 захист бетону (цегли, каменю) від впливу морозу, перепадів
температур і агресивних солей. Також суміш не викликає корозії арматури;
 будь-яка обробка після висихання. Поверх гідроізоляції Sika
можна наносити фарбу, укладати плитку та інші оздоблювальні матеріали;
 безпека. Гідроізоляція стін підвалу, підлоги за допомогою Sika®
TopSeal-107 безпечна для організму, не виділяє шкідливих речовин.
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СКЛОФІБРОБЕТОН
д-р техн. наук, проф. В. Сопов, асп. Н. Шишко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Досвід будівництва показує, що фібробетон − це один з
перспективних будівельних матеріалів ХХІ століття [1]. Дослідження
дисперсно-армованих бетонів дозволяє випускати полегшені будівельні
конструкції з підвищеною міцністю.
Використання в якості фібри скловолокна в бетоні показало, що
отримується міцний і відносно легкий композит з високою в'язкістю
руйнування і досить широкою областю використання [2].
Склофібробетон поєднує в собі позитивні властивості бетону, що
стосуються високої міцності на стиск і, разом з тим, завдяки включенню в
роботу склофібри, він має підвищені показники тріщиностійкості,
водонепроникності, експлуатаційної стійкості.
Фібробетон, в порівнянні з бетоном аналогічної марки, може мати
межу міцності на розтяг при згині вище в 4-5 разів, на осьовий розтяг вище
в 3-4 рази, ударну в'язкість більше в 15-20 разів, а це важливо для
експлуатації значної частини конструктивних елементів.
Основні переваги виробів з склофібробетона − їх підвищена
декоративність, архітектурна виразність і пластичність, що може бути
використано для поліпшення вигляду будівель. Все це сприяло
збільшенню інтересу до склофібробетона і розширенню областей його
ефективного використання в будівництві. В першу чергу це стосується
фасадів будівель і споруд, характеристиками, що забезпечують високу
енергетичну ефективність, які формують зовнішню оболонку будівлі і
служить різним цілям. В першу чергу фасад захищає інтер'єр від таких
умов навколишнього середовища, як вітер, дощ і сонце. Іншим ключовим
аспектом сучасного дизайну фасаду є створення унікального зовнішнього
вигляду будівлі. В архітектурі використовувалися різні матеріали для
облицювання - від більш традиційних матеріалів оболонки, таких як скло,
метал, камінь, деревина, бетон і т.д., до матеріалів, які були розроблені
протягом останніх десятиліть, таких як склопластик (GRP),
склофібробетон (GFRC) і т.д.
Можливість виготовлювати тонкостінні (товщиною 1-2 см)
склофібробетонні оболонки практично любої форми і конфігурації надає
широкі перспективи їх застосування для облицювання фасадів житлових і
промислових будівель, в якості несучих конструкцій або елементів декору.
Список використаних джерел:
1. ВСН 56-97 «Проектирование и основные положения технологий производства
фибробетонных конструкций».
2. Анацкий Ф.И. Стеклофибробетон – современный материал с широким
диапазоном свойств и областей эффективного применения в строительстве // URL:
http://www.master-grad.ru.
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Секція «Будівельні матеріали і вироби»
РОЛЬ ХІМІЧНИХ ДОБАВОК У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ
ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ
д-р техн. наук, доц. Т. Костюк,
канд. техн. наук, доц. К. Плахотніков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Введення добавок в цементні системи дозволяє цілеспрямовано
впливати на технологічні параметри одержуваних матеріалів,
забезпечувати можливість розробки простої технології виробництва. Але
за зауваженням професора О.В. Ушерова-Маршака, слід враховувати, що
матеріали на основі цементу (бетони, розчини) - це багаторівневі системи і
для успішної реалізації застосування добавок необхідно враховувати
взаємозв'язок всіх складових системи: складу - структури - процесу властивостей.
Основним завданням з поліпшення властивостей тонкошарового
покриття є збільшення кількості кристалогідратів в складі цементного
каменю, а також регулювання термінів твердіння і реологічних
властивостей, що можна здійснити за допомогою хімічних добавок.
Класифікація хімічних добавок за механізмом їх дії на основі
складових цементу дана В.Б. Ратиновим і Ф.М. Івановим. Добавки другого
класу третьої групи взаємодіють з алюміній- і залізовмісними фазами
цементу з утворенням важкорозчинних подвійних солей - гідратів. Їх
особливістю є те, що всі вони беруть участь в реакціях приєднання, що
протікають в розчинах і викристалізовуються як подвійні солі - гідрати з
пересичених розчинів. Таку дію надають сульфат-, хлор- і нітровміщуючі
добавки, які призводять до утворення кристалогідратів - етрингіту або
інших
гідросульфоалюмінатів
кальцію,
гідрооксихлоридів,
гідрохлоралюмінатів і гідронітроалюмінатів кальцію, що мають, як
зазначалося, позитивний рівноважний електроповерхневий потенціал.
Поставлені задачі підвищення фізико-механічних властивостей
тонкошарового покриття вимагають поєднання кількох різних за
механізмом дії добавок, зокрема введення пластифікаторів і добавок, що на
стадії замішування підвищують однорідність композиту, а на стадії
твердіння збільшують фізико-механічні властивості шляхом утримання
вологи у тонкому шарі і сприяють інтенсифікації гідратації і додатковому
синтезу стійких у часі і нерозчинних кристалогідратів у структурі
цементного каменю.
Враховуючи вищевикладене, сформульовано наукову гіпотезу та
отримано експериментальне підтвердження про підвищення фізикомеханічних властивостей тонкошарового теплоізоляційного покриття на
портландцементі і наповнювачі з порожнистих мікросфер за рахунок
введення добавок другого класу третьої групи (нітратів і хлоридів кальцію)
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та водоутримуючої добавки. Підвищення щільності цементної матриці
відбувалося шляхом мікроармування голками етрингіту, які формувалися
на мікросферах та зрощувалися між собою, утворюючи каркасну
структуру.
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК НА МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ
БЕЗНАПІРНИХ БЕТОННИХ ТРУБ
канд. техн. наук, доц. І. Казімагомедов, асп. Салем Саад,
канд. техн. наук, доц. Ю. Башир
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Бетонні та залізобетонні безнапірні труби - це універсальні
конструкції, що застосовуються практично у всіх видах будівництва:
промисловому,
цивільному,
сільському,
гідротехнічному,
водогосподарському, залізничному та автодорожньому. Безнапірні
розтрубні залізобетонні труби призначені для прокладки підземних
безнапірних трубопроводів глибокого закладення, що транспортують
самопливом побутові та виробничі рідини, а також атмосферні, стічні
води.
Підвищення ефективності і якості бетонних труб було і залишається
досить актуальним і в повній мірі не може бути успішно вирішено без
використання в технології бетону активних мінеральних добавок.
Мінеральні добавки є одним з найпростіших і доступних технологічних
прийомів вдосконалення властивостей бетону. Вони дозволяють істотно
знизити рівень витрат на одиницю продукції, підвищити якість і
ефективність великої номенклатури бетонних труб, збільшити термін їх
служби. Тому застосування активних мінеральних добавок в технології
виготовлення бетонних труб у світовій практиці приділяється величезна
увага.
Нами в дослідженнях використані наступні активні мінеральні
добавки: мета каолін з оптимальним вмістом в дрібнозернистому бетоні
9% від маси цементу, ковелос -0,55%, мікрокремнезем- 12% і діоксілік 10%. При введенні цих мінеральних добавок в бетон вони взаємодіють з
Са (ОН) 2, що виділяється при гідратації портландцементу, тим самим
утворюючи низько основні гідросилікати кальцію. У контрольному складі
використовувалися наступні матеріали: портландцемент марки ПЦ-500 Н-1
одна частина, гран відсів з максимальною фракції 3мм три частини при
водо цементному відношенні В / Ц = 0,42. Мінеральні добавки вводили
понад цементу. Отримані результати у контрольного складу такі: міцність
при стиску у віці 28 діб Rст = 20МПа; міцність при вигині Rвиг = 5,9МПа;
міцність при розтягу Rроз = 3,7МПа. З вище зазначених мінеральних
добавок кращі показники показав ковелос: Rст = 25МПа; міцність при
вигині Rвиг = 7,8МПа; міцність при розтягу Rроз = 6,4МПа.
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Висока в порівнянні з контрольним складом бетону, міцність з
використанням ковелос пояснюється, в першу чергу, заповненням
простору між порами твердої фази і збільшенням міцності контактної зони
в'яжучого і заповнювача.
Використання неармованих безнапірних труб в системах
водопостачання і меліорації замість залізобетонних, призведе до значної
економії металу.
МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ВИСОКОДІСПЕРСНИХ МІНЕРАЛЬНИХ
НАПОВНЮВАЧІВ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ
ЦЕМЕНТНОГО КОМПОЗИТУ
ст. викл. О. Деденьова, канд. техн. наук, доц. М. Салія,
канд. техн. наук, доц. О. Дьоміна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Одним з істотних резервів підвищення фізико-механічних
властивостей і гідрофізичних характеристик цементних композитів є
введення мінеральних наповнювачів в якості самостійної складової в
бетонні суміші. Однак єдиної думки щодо механізму впливу мінеральних
наповнювачів високого ступеня дисперсності на структуру і властивості
цементного каменю не існує. Зниження пористості цементного каменю
В.С. Рамачандранпов'язує з фізичним ефектом більш тонкого по
гранулометрії, ніж цемент, мікронаповнювача. Однак такий ефект
проявляється при невеликих його кількостях, порівнянних з об'ємом
капілярних пор, при введенні мікронаповнювача менше 10% .
Мікроструктура контактної зони при цьому не змінюється.
Аналіз наявних рішень підвищення гідрофізичних характеристик
цементних композитів показав, що найбільш перспективними є склади, які
включають тонкодисперсні наповнювачі, мікроволокна і хімічні добавки.
Однак, часто незбалансований склад таких композитів призводить до
висолів, розтріскування, зниження гідрофізичних характеристик.
Метою дослідження було теоретичне і експериментальне
обґрунтування зниження капілярної пористості цементного каменю
шляхом введення тонкодисперсних наповнювачів.
Виходячи з літературних оглядів і ґрунтуючись на роботах
В.І.Бабушкіна, А.Н. Плугіна, С.П. Новікової, можна зробити висновок, що
в обмежених умовах (наприклад, умови пресування) основний вплив на
підвищення ранньої (структурної) міцності дисперсних систем надає
наявність в них гетерогенних контактів, і чим більше таких контактів, тим
вище буде структурна міцність таких систем (силікатна цегла).
Найбільш доступним з перерахованих способів по створенню
гетерогенних контактів в цементно-піщаних сумішах є введення в їх склад
позитивно заряджених мінеральних частинок високого ступеня
дисперсності. В якості таких частинок були використані тонкомолоті
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фракції карбонату кальцію (крейда, вапняк, відходи водоочищення),
скловолокна і тонкі фракції обпаленого перліту.
Введення в структуру дисперсних добавок з негативним
(скловолокно, перліт) і нейтральним знаком заряду поверхні (кальцит)
сприяють зниженню пористості як на мезо-, так і на мікро- та
субмікрорівняхцементного композиту. При цьому в залежності від
технології формування суміші фізико-механічні характеристики
підвищуються від 30 до 50%. Марка за водонепроникність збільшується на
ступінь.
ВПЛИВ СУПЕРПЛАСТИФІКАТОРА НА ВЛАСТИВОСТІ
СКЛОФІБРОБЕТОНУ (СФБ)
канд.техн. наук, ас. Т. Наливайко,
канд.техн. наук, доц. І. Казімагомедов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Використання склофібробетонних сумішей із збереженням
однорідності
тавідсутністю
розшарування
компонентів
вимагає
використання хімічних добавок на основі полікарбоксилатів, що надає
покращання його фізико-механічних характеристикі довговічності.У
роботі досліджено вплив добавки пластифікуючоїгрупи на основі
полікарбоксилатівGlenium ACE 430 на реологічні тафізико-механічні
властивості СФБ номінального складуЦ:П=1:2, В/Ц=0,32.
Проведені
експерименти
показали,
що
при
введенні
суперпластифікатора (СП) рухливість СФБ (Ц:П=1:2, В/Ц=0,32) суттєво
зростає іззбільшенням кількості добавки. Так, введення 0,5 мас.%
забезпечує зростання рухливості СФБ-суміші з 110 до 173 мм. При
введенні 1,5 та 2 мас. % розплив конуса зростаєдо 350 мм та 400 мм
відповідно, що відповідає вимогам щодосамоущільнення.Пластифікуючий
ефект становить 60 і 270% при використанні 0,5 і 2 мас.% добавки
відповідно.
Слід відзначити, що міцність при стиску СФБ, модифікованого0,51,5 мас. % добавки,збільшується із зростанням рухливості суміші в усі
терміни тверднення. Так,збільшення міцності на стиск з 1 мас. % добавки,
через 2 доби зростає на 17%, через 7 діб міцністьзбільшується в 1,4 рази
порівняно із СФБ без добавок, ачерез 28 діб досягає 78,4 МПа. При вмісті 2
мас.% СП спостерігається незначний спад міцності СФБ порівняно
зкомпозитом, модифікованим 1,5 мас.% СП.
Аналогічно відбувається приріст міцності на згин. При збільшенні
дозування
СП
до
1,5
мас.%
спостерігається
максимальне
зростанняміцності на згин через 2 та 28 діб в 1,5 рази порівняно з міцністю
на згин СФБ без добавок.При введенні 2 мас.% СП міцність на
згинзнижується на 12-15% в ранні терміни порівняно з СФБ,
модифікованим 1,5 мас.% добавки. З часомтверднення СФБ при введенні 2
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мас. % добавки інтенсивніше набирає міцність на згин і через 28 діб вона
зменшується на 5,3% порівняно з міцністю СФБ, модифікованого 1,5
мас.% добавки.
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ІНЖЕНЕРНИХ
СПОРУД
канд.техн. наук, доц. В. Бондар
Харківський національний університет будівництва та архітектури

інж. О. Люлько, інж. М. Колясніков
ТОВ «Афіна груп ЛТД»

Аналіз змін і напрямків розвитку світової енергетики показує, що
ключовими факторами є надійність енергопостачання, енергетична
безпека, енергоефективність і екологічна гармонізація. Енергетична
безпека споруд та мереж забезпечується
виконанням
окремих
міжнародних та регіональних програм.
Виконання нами одного з етапів такої програми відбувалось згідно
«Робочою програмою проведення інспекції водоводів Ду2600 і Ду2200
циркуляційної води енергоблоку № 1 ВП Південно-Української АЕС». Цей
етап роботи встановлював набір організаційно-технічних заходів, що
здійснювався під час проведення польових та камеральних робіт з оцінки
технічного стану трубопроводів системи циркуляційного водопостачання.
У ході виконання обстеження було виконано візуальне та інструментальне
обстеження водоводів Ду2600 і Ду2200 з залізобетонними сифонними
колодязями циркуляційної води енергоблоку №1 ВП ЮУ АЕС.
До обстеження входили роботи:
 оцінка корозійної небезпеки зовнішнього середовища шляхом
вимірювання значень питомої електричного опору ґрунтів уздовж траси
трубопроводів;
 оцінка в доступних місцях стану антикорозійного покриття;
 неруйнівний візуальний та інструментальний контроль металу
водоводів в доступних місцях з зовнішньої сторони та в середині
водоводів.
За результатами технічного аналізу отриманий даних та обстеження
неруйнівним візуально-інструментальним контролем виявлено, що на
внутрішній поверхні водоводів поверх захисного покриття повсюдно
поширений наліт з органічних, карбонатних і мулових відкладень
товщиною до декількох сантиметрів.Характерними дефектами труб є:
гофри, складки, хвилеподібні нерівності нижньої частини труби,
деформації трубопроводів по колу, порушення геометрії, вм'ятини,
опуклості і корозійні пошкодження в місцях відсутності ізоляції.
Комплекс виконаних робіт та висновки з оцінки технічного стану
водоводів, залізобетонних сифонних колодязів і ґрунтової подушки
показали, що своєчасне усунення виявлених дефектів та руйнувань,
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виконання
розроблених
нами
рекомендацій
забезпечує
можливостіподальшої надійної та безпечної їх експлуатації, а
такожподовжує термін служби споруд.
Секція «Водопостачання, каналізація і гідравліка»
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ ВИХРОВОГО ЗМІШУВАЧА
д-р техн.наук, проф. С. Епоян, канд. техн. наук, доц. Г.Сухоруков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

канд. техн. наук В. Волков, канд. техн. наук В. Яркін
Комунальне підприємство «Харківводоканал»

Для змішування реагентів з природною водою використовують
змішувачі. Всі змішувачі підрозділяються на гідравлічні та механічні. В
нашій країні віддаються переваги гідравлічним змішувачам, в яких
змішування реагентів з природною водою відбувається за рахунок енергії
потоку.На водоочисних станціях частіше застосовуються вихрові
змішувачі, але вони мають недоліки, наприклад, нерівномірність
розподілення коагулянту по довжині змішувача, неможливість
регулювання інтенсивності змішування, тому що змішування реагенту з
водою відбувається тільки за рахунок збільшення площі змішувача по руху
води. Крім того, змішувачі, практично, використовуються для змішування
тільки одного реагенту з водою, але на станціях підготовки води часто
використовують декілька реагентів одночасно.
Для інтенсифікації змішування води з реагентами та поліпшення
якості її очищення, запропоновано метод підвищення ефективності роботи
вихрового
змішувача
удосконаленої
конструкції
за
рахунок
конструктивних змін і можливості введення декілька видів реагентів в
один змішувач. Для цього в вихровому змішувачі горизонтально
розташовуються з’ємні пористі перегородки, які виконані з пористого
полімербетону, а попереду них горизонтальні з’ємні розосереджені
трубчасті щілинні або дірчасті системи подачі реагентів, що дає
можливість подавати різні реагенти у різні місця змішувача.
Дослідження в натурних умовах роботи змішувачів проводити
важко, що пов’язано з умовами експлуатації. Тому, такі дослідження
краще проводити в лабораторних умовах на моделях.
Експериментальні дослідження проведені на моделі вихрового
змішувача з коефіцієнтом масштабу геометричної подібності Lλ=7 при
моделюванні по рівності швидкості руху води в натурі та моделі.В моделі
улаштувались дві пористі перегородки в нижній частині змішувача.
Візуальні спостереження показали, що при установці пористої
перегородки розчин KMnO4 краще розподіляється спереду перегородки та
рівномірно виходить з неї, а повне змішування його відбувається на висоті
15-18 см від швидкості входу води в змішувач, що значно менше чим без
перегородки. Експериментальні дослідження показали, що швидкість руху
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води в пористих полімербетонних перегородках значно впливає на перепад
тиску в них, але при збільшенні швидкості руху води в пористих
перегородках збільшується вплив в’язкості води на втрати напору в
перегородках.
СУЧАСНІ КОЛОДЯЗІ ДЛЯ МЕРЕЖ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
канд. техн. наук, проф. Г. Смірнова,
канд. техн. наук, доц. В. Сорокіна
канд. техн. наук, доц. О. Ісакієва
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Використання сучасних колодязів підвищує надійність експлуатації
мереж водовідведення. Не останню роль в цьому питанні відіграє матеріал,
з якого виконуються колодязі.
Найбільш розповсюдженими на сьогоднішній день є залізобетонні
колодязі. Їх вартість нижче колодязів з інших матеріалів, але вони можуть
бути зіпсовані під дією газової корозії.
Сьогодні на ринку представлені удосконалені залізобетонні колодязі
з пластиковими вкладишами.При їх використанні немає потреби в
демонтажі старих колодязів, достатньо лише відкачати воду і встановити
полімерний вкладиш. Колодязі з пластиковими вкладишами мають багато
переваг, серед яких стійкість до бензину та низьких температур (до –70оС),
внутрішня частина кільця не вступає в реакцію з маслами, жирами,
кислотами. Зручно збирати колодязь з кілець, які вже футеровані
поліетиленовими вкладишами. Для герметизації всієї конструкції бажано
в її основу закласти кільце із замоноліченим днищем з поліетиленовим
облицюванням або лоткове днище зі склопластиковим облицюванням,
обробити стики герметизуючою сумішшю та заварити поліетиленовою
смужкою. Стикові торцеві поверхні кілець виконані фальцевим
з`єднанням, що спрощує монтаж, підвищує якість споруди, перешкоджає
зміщенню кілець одне до одного. Верхні торці верхніх і нижні торці
нижніх кілець виконані плоскими, що дозволяє використовувати їх з
серійними плитами днищ і плитами перекриття колодязів.
Сучасні пластикові колодязі не мають недоліків, які характерні для
залізобетонних, і відрізняються стійкістю до корозії, замулення,
механічних ударів, перепадів температур. Вони вібро- та морозостійкі, не
потребують додаткової обробки, герметичні, легко монтуються, екологічні,
мають невелику вагу, стійкість до агресивного середовища та великий
строк служби при умові якісного монтажу (до 100 років). До суттєвих
переваг пластикових колодязів можна віднести і те, що їх можна
виготовляти за індивідуальними розмірами. За допомогою пластикового
колодязя можна реконструювати та відновити стару залізобетонну
конструкцію.
Досвід використання та порівняння залізобетонних, залізобетонних
зі вкладишем і пластикових колодязів дозволяє зробити висновок, що
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поліетиленові колодязі забезпечують довготривалу безаварійність,
герметичність та відсутність корозії. Пластикові колодязі спростили
будівництво колодязів для мереж водовідведення та зробили їх
експлуатацію надійної та доступною.
УДОСКОНАЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ НАПІРНОГО ФЛОТАТОРА
ПРИ ОЧИЩЕННІ МАЛОКАЛАМУТНИХ ВОД
канд. техн. наук, доц. О. Сироватський
канд. техн. наук, ас. О. Гайдучок
канд. техн. наук, доц. С. Бабенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сьогодні широке застосування при очищені поверхневих вод для
господарсько-питного водопостачання отримує метод напірної флотації.
Досвід використання цього методу на водоочисних станціях в США,
Фінляндії, Швеції і Великій Британії показав, що він ефективно очищує
поверхневу воду з малою каламутністю, наявністю в воді водоростей і
природних пігментів. Наразі в світі налічується близько 60 установок
напірної флотації з продуктивністю 50000 м3 на добу та більше, 16 з них
знаходяться в США.
Конструкція флотаційної камери, як правило, прямокутна в плані або
циліндрична. Прямокутна форма дає можливість поєднувати декілька
технологічних процесів, наприклад, здійснювати змішування вихідної води
з реагентом в одній частині споруди, а потім подавати її на процес напірної
флотації, який знаходиться в другій частині цієї ж споруди. Недоліком
цього є великі площі для розміщення таких споруд. Циліндрична
ефективніше прямокутної, бо займає менші площі, але для дотримання
необхідної швидкості висхідного потоку та концентрації бульбашок у воді
розміри споруди залишаються значними.
Нами було запропонована удосконалена конструкція циліндричної
флотаційної камери, яка складається з трьох головних елементів: робочої
зони, розподільчої зони та зони відбору. Вода, насичена повітрям
надходить в розподільчу зону по трубопроводу, де перемішується з
основним потоком вихідної води, що подається по трубопроводу в нижню
частину розподільчої зони. В ній потоки перемішуються та починається
інтенсивне виділення бульбашок повітря із розчину. По мірі руху води до
верху розподільчої зони швидкості потоку уповільнюються та бульбашки
повітря рівномірно розподіляються по перетину потоку.У висхідному
потоці бульбашки повітря стикаються з твердими частками завислих
речовин, вони агрегатують і утворені флотокомплекси підіймаються до
верху робочої зони . По мірі руху потоку в робочій зоні, його швидкість
поступово зростає за рахунок зменшення перетину та досягає критичного
значення.
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Таким чином, проведені дослідження показали, що запропонована
удосконалена конструкція флотаційної камери дозволяє ефективно
вилучати дрібнодисперсні нерозчинні домішки розміром 2 – 5 мкм з
ефективністю 80 – 90% навіть без обробки води реагентами.
АЕРОТЕНКИ ЗІ ЗВАЖЕНИМ ТА ІММОБІЛІЗОВАНИМ
БІОЦЕНОЗОМ
канд. техн. наук, доц. Т. Айрапетян
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

д-р техн. наук, проф. А. Карагяур
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Застосування в конструкції аеротенків додаткового завантаження
(сіток, насадок і т.п.) з закріпленим біоценозом дає можливість значно
підвищити якість видалення з побутових стічних вод органічних
забруднень. Підвищення ефективності досягається за рахунок набагато
більшої концентрації мікроорганізмів у біоплівці, ніж у вільному об’ємі
аеротенка. Крім цього, для біоплівки константа напівнасичення в рівнянні
Моно має менше значення, ніж для активного мулу. Це обумовлює
можливість більш глибокого очищення. Застосування додаткового
завантаження ефективне для аеротенків усіх типів: витискувачів,
змішувачів та комбінованих.
За допомогою математичного моделювання проведено теоретичні
дослідження роботи аеротенків зі зваженим і закріпленим біоценозом.
Показаний значний вплив кисневого режиму на процес очищення від
забруднень, як у вільному об’ємі так і в біоплівці. З насиченням стічних
вод киснем пов’язані основні експлуатаційні затрати біологічного
окислення органічних домішок у аеротенках.
Розроблена математична модель дозволяє визначити раціональні
значення інтенсивності аерації та розмірів бульбашок, обґрунтувати
конструкцію, місце та щільність розташування додаткового завантаження.
Дворівнева математична модель базується на рівнянні переносу
концентрації органічних забруднень, кисню та активного мулу по довжині
аеротенка; рівнянні переносу концентрації органічних забруднень та
кисню по товщині біоплівки. Також в математичну модель входять
рівняння кінетики (рівняння Моно), а саме залежності для визначення
швидкості утилізації субстрату зваженим і закріпленим біоценозом, а
також швидкості споживання кисню в аеротенках та у біоплівці.
Математична модель реалізується чисельним методом.
Розглянуто можливість спрощення математичної моделі, коли
процес окислення органічних забруднень можна представити, як реакції
першого або нульового порядків. Такий підхід дозволяє отримати
аналітичні залежності, які описують процес очищення. Було проведено
аналіз і надано практичні рекомендації щодо визначення стехіометричних
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коефіцієнтів та необхідних параметрів для розрахунку, включаючи
параметри кисневого режиму. Проаналізовано вплив лімітуючих факторів.
Завдяки
проведеним
дослідженням
надійно
обґрунтувано
ефективність застосування в аеротенках додаткового завантаження з
іммобілізованим біоценозом.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТИЧНОГО ПІНОПОЛІУРЕТАНУ ДЛЯ
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ОЧИЩЕННЯ ЖИРОВМІЩУЮЧИХ СТІЧНИХ
ВОД М'ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
д-р техн.наук, проф. С. Епоян,
канд. техн. наук, доц. С. Лукашенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для очищення стічних вод м'ясної промисловості в основному
застосовується відстоювання, флотація з коагуляцією. До основних
недоліків цих методів належать значні витрати дефіцитних коагулянтів,
низька продуктивність, яка визначає великі капітальні та експлуатаційні
витрати, недостатня ступінь очищення стічних вод. У результаті
проведених досліджень визначено можливість інтенсифікації очищення
жировміщуючих стічних вод м'ясної промисловості з застосуванням
еластичного пінополіуретану в якості фільтруючого матеріалу.
При виборі фільтруючого матеріалу виходили, перш за все, з
основних вимог - фільтруючий матеріал повинен мати необхіднусорбційну
ємність, достатню механічну міцність, хімічну стійкість.
Еластичний пінополіуретан має високу пористість (93-98%) і має
високу пружність. Ця властивість пінополіуретану дає можливість
видаляти з нього основну масу поглинених забруднень механічним
способом шляхом віджиму, після чого він може бути повторно
використаний.
Властивості еластичного пінополіуретану визначаються його
хімічною будовою. Уретанові полімери містять найрізноманітніші групи:
вуглеводневі, уретанові, ароматичні, прості ефірні та складноефірні.
Уретанові групи володіють високою енергією когезії. Ними створюються
великі сили молекулярної взаємодії, що забезпечують сорбційні явища.
Застосування еластичного пінополіуретану на основі простих поліефірів,
ніж на основі складних видається більш доцільним, так як при однакових
фізико-хімічній властивості перші володіють кращими механічними
властивостями і, отже, довговічніше при періодичному механічному
впливі на нього.
Проведені дослідження підтвердили ефективність застосування
еластичного пінополіуретану, що випускається промисловістю по ТУ 6-051688-74 для очищення жировміщуючих стічних вод м'ясної промисловості.
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Як показали результати досліджень, які проводилися за різними
схемами та в поєднанні з іншими методами очищення, висока ефективність
очищення досягається при застосуванні на стадії фізико-хімічної очистки
двоступеневого фільтрування з коагуляцією після I-го ступеня фільтрів.
Очищені за даною схемою стічні води мають показники, що
задовольняють вимогам, що пред'являються до стічних вод, що скидаються
в міську каналізацію.
УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ПЛИТ ДЛЯ ЗАХИСТУ БЕРЕГІВ ВОДОСХОВИЩ
ВІД РУЙНУВАННЯ ВІТРОВИМИ ХВИЛЯМИ
канд. техн. наук, проф. В. Кузьменко,
канд. техн. наук, доц. О. Рязанцев, канд. техн. наук, доц. В. Шилін,
ас. С. Філатов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Інтенсивний період будівництва гідротехнічних споруд припадає на
60 – 80 р.р. минулого століття. Найбільш поширеними конструкціями
кріплення були залізобетонні плити – монолітні або збірні. На теперішній
час строк придатності кріплення майже вичерпано й при їх реконструкції
виникають певні значні труднощі.
При взаємодії вітрових хвиль з плитами кріплення виділяють три
фази. Перша фаза – обрушення хвилі на кріплення, обумовлена тим, що
підошва хвилі за рахунок тертя шарів води по кріпленню уповільнює рух
хвилі. При цьому втрати енергії на тертя зростають повільніше, ніж
зростає енергії за рахунок збільшення глибини води й кінетична енергія
хвилі, яка припадає на одиницю маси води, зростає. Розподіл тиску по
кріпленню від обрушення хвилі – навалу досконало вивчений й наведений
в нормативному документі [1]. Наприкінці 60-х років натурними
дослідженнями було виявлено, що: при обрушенні хвилі наявність
імпульсної складової тиску (тривалість десяті долі секунди), максимальна
величина якої в декілька разів перевищувала максимальну величину тиску
від навалу хвилі підраховану за [1]. Друга фаза – накат хвилі на укіс, та
третя – відкат досконально вивчені, а їх величини наведені в [1].
Інформацію про імпульсну складову тиску в нормативному документі не
відображено.
Плита та грунт спільно чинять опір навантаженням, які виникають
під час навалу хвиль. Таку ситуацію називають роботою плит на пружній
основі. Для монолітних плит їх товщину обирають з технологічних умов,
для збірних – за навантаженнями, які виникають внаслідок виваження
плити. Натурнимиобстеженнями [2] встановлено, що в деяких випадках в
зоні обрушення хвилі грунт втрачає стійкість до пересування вниз по
укосу. Внаслідок цього плита не лежить на пружній основі і руйнується
хвилями меншої величини ніж розрахункові. Таким чином, при
83

проектуванні реконструкції кріплення залізобетонним плитами потрібно
враховувати наявність імпульсного навантаження.
Список використаних джерел:
1. СНиП 2.06.04-82. Нагрузки и воздействия на гидротехническиесооружения
(волновые, ледовые и от судов). М.: Госстройиздат, 1983.-37с.
2. Сизикин Н.А., Лешинскицй В.М. Результаты натурных измерений параметров
колебаний плитных покрытий верховых откосов подверженных волновому
воздействию. "Водоснабжения, канализация и гидротехнические сооружения".К:
Будівельник,1968.Вип.VI.-С.31-36.

СТАБІЛІЗАЦІЯ СТІЧНИХ ВОД У ВИРОБНИЦТВІ
ЕКСТРАКЦІЙНОЇ ФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ
д-р техн. наук, проф. С. Епоян,
канд. техн. наук, доц. С. Пашкова,
канд. техн. наук, ас. О. Гайдучок
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Екстракційну фосфорну кислоту одержують в процесі розкладання
апатитового концентрату сірчаною кислотою в екстракторах. Загальні
витрати води для одержання 1 т кислоти дорівнюються 200-210 м3.
Стічні води мають кисле середовище с рН від 1,05 до 2,5, що
обумовлено наявністю в них сірчаної, фосфорної і кремнефтористої
кислот. Для визначення оптимального режиму процесу нейтралізації були
проаналізовані статистичні матеріали вибірки з 235 аналізів кислотності
стічних вод. Величина кислотності коливалась від 50 до 500 мг-екв/л.
Основна кількість значень кислотності коливалась в інтервалі від 50
до 150 мг-екв/л, що складає 76,6% від загальної вибірки і саме за
кислотністю 100-200 мг-екв/л утворюються при нейтралізації найбільш
пересичені розчини сульфату кальцію. В той же час кислотність 300 500 мг-екв/л складала менш 5%, що є фактично аварійними викидами. Це
дозволило розглядати можливість виключення усереднювачів з
технологічної схеми виробництва.
Для нейтралізації стічних вод використовували гідроксид кальцію.
Доза реагенту була взята за стехіометричним розрахунком.
Утворення пересичених розчинів призводить до інтенсивної
інкрустації трубопроводів. Швидкість росту відкладень коливалася в
межах 0,5-6,7 см за тиждень.
Для стабілізації стічних вод і попередження інкрустації був
використан метод спрямованої кристалізації, який здійснювався одночасно
з процесом нейтралізації та освітлення в одному апараті з шаром завислого
осаду. Центрами кристалізації служили тверді частинки завислого шару,
які виникали в процесі нейтралізації.
Оптимальна концентрація затравних кристалів повинна бути 40 г/л, а
час контакту 25-30 хв. Концентрація завислого шару та час зняття
пересичення регулюється швидкістю висхідного потоку в межах 0,81,2 мм/с.
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В очищених стічних водах різко знижувалася концентрація фторіонів з 1010 мг/л до 25 мг/л внаслідок випадіння нерозчинного фториду
кальцію в осад.
Осадження іонів фтору та фосфору та виведення сульфат-іонів у
вигляді кальцієвих солей призвело до зниження солевмісту в 2 рази. А
освітлені стоки за кількістю завислих речовин відповідали вимогам до
якості технічної води. Це дозволило повторне використання очищених
стічних вод і на 70% скоротити кількість стічних вод, що надходять до
шламонакопичувача.
МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЗМІШУВАЧІВ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ
СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
канд. техн. наук, доц. С. Мовчан
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного,
м. Мелітополь

При змішуванні водних розчинів і реагентів одним із головних
елементів є камери змішування. Їх використання, при очищенні стічних
вод промислових підприємств, потребує обґрунтованого вибору
оптимально конфігурації і форми (рис. 1-2).
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Розроблені моделі окремих елементів і апаратів змішування, із
застосуванням сучасних тривимірних технологій, дозволяють наочно
поглянути на об’єкт досліджень, скоротити час на підготовлення й
випробування в промислових умовах і забезпечити ефективність
перемішування реагентів
ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЄКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОГО
ОБЛАДНАННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
канд. техн. наук, доц. А. Тітов, магістр М. Нечипоренко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для реалізації основних особливостей систем водопостачання
висотних будівель при розробці проектної документації необхідно
виконувати
різноманітне
проектування,
аналізуючи
надійність,
функціональність, ресурсозбереження на всіх стадіях проектування. На
початкових стадіях проектування необхідно формувати не тільки водний,
але і водогосподарський і енергетичний баланс висотної будівлі. У балансі
слід детально розглянути потреби у воді з виділенням питної,
господарської, технологічної, протипожежної потреб.
Аналіз декількох варіантів балансів з використанням оборотних,
послідовних схем водопостачання та водовідведення, утилізації теплоти,
поновлюваних джерел енергії дозволить оптимізувати склад систем,
навантаження на них, знизити загальне водо-, тепло- та
електроспоживання.
Для того щоб об'єктивно оцінити резерви економії та ефективного
використання ресурсів в системі без обмеження споживача та погіршення
якості комунальних послуг, необхідно зі звичного поняття
«водоспоживання» виділити поняття «потреба в воді». Водоспоживання,
яке визначається відношенням кількості води до числа споживачів,
характеризує рівень експлуатації системи, а не ступінь задоволення
споживача.
Потреба у воді повинна характеризувати оптимальну кількість води,
яке забезпечує питну, санітарно-гігієнічну, господарську потребу людини в
сучасній упорядкованій квартирі, тобтоосновну якісну характеристику,
відповідну призначенню водопроводу як системи життєзабезпечення
згідно ДБН. Різниця між величинами споживання і потреби є об'єктивним
резервом в системі, так як зниження рівня подачі нижче потреби є
відмовою в її роботі.Для підвищення надійності доцільно розділяти
системи різного призначення, тому що надійність спеціалізованих систем
зазвичай вище, ніж універсальних.
Концепція екологічно нейтральної будівлі має на увазі, що будівлі не
потрібні надходження енергії від зовнішніх джерел і воно споживає воду
тільки для питних цілей. Вода непитного призначення очищається та
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використовується повторно. Концепція будівлі може передбачати
можливість збору, очищення та повторного використання води для
непитних цілей. У підвалі будівлі встановлено резервуардля дощової води
та система очищення стічних вод, яка дозволяє зменшити споживання
чистої питної води на 30%. Очищені стічні води використовуються для
змиву в туалетах квартир, а також для охолодження повітря в градирнях,
що забезпечують мікроклімат.
Секція «Геотехніка, підземні та гідротехнічні споруди»
ПОПЕРЕДЖЕННЯ АВАРІЙ ТА УШКОДЖЕНЬ КАМ’ЯНО –
ЗЕМЛЯНИХ ГРЕБЕЛЬ
канд. техн. наук, доц. Т. Бойко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

За даними Міжнародної комісії в світі побудовано більше 45000
великих гребель, понад 60% з них є грунтовими. Приблизно на 40%
гребель були зафіксовані аварії, а також прориви напірного фронту[1].
Імовірність аварій на гідроспорудах значно зростає після 30-40 років їх
експлуатації, і для нашої країни, де значна частина гідровузлів вже
пройшла цей критичний період, вкрай актуальним є питання постійного
моніторингу стану споруд.
За період експлуатації можна виділити кілька етапів, на кожному з
яких можуть виникнути відмови в роботі греблі, що призводять до
аварійних ситуацій [2].
До першого такого етапу можна віднести закінчення будівництва і
перше наповнення водосховища, коли в тілі і основі греблі відбуваються
інтенсивні процеси, зумовлені формуванням фільтраційного потоку і
зміною напружено-деформованого стану споруди. Другий етап - це
початковий період експлуатації, протягом якого стабілізуються
навантаження і експлуатаційні параметри, усуваються можливі дефекти
конструкції, налагоджується робота контрольно - вимірювальної
апаратури. Третій етап - період нормальної експлуатації греблі, що триває
десятиліттями. Тут слід враховувати випадкові явища, які надають в тій чи
іншій мірі вплив на роботу греблі, такі як землетруси, штормові вітри,
катастрофічні паводки, зливи і ін. Четвертий етап - період, коли
виявляються ознаки старіння греблі, такі як підвищення фільтраційних
витрати, збільшення мутності води, що профільтрувалась, вихід з ладу
дренажної системи і т. п.
У розрізі кам'яно-земляної греблі можна умовно виділити три
фрагмента по висоті, що відрізняються конструктивно і функціонально: 1й фрагмент, нижня (цокольна) частина греблі - від основи греблі до
позначки, яка дорівнює приблизно одній третині від повної її висоти; 2-й
фрагмент, середня частина греблі - від верхньої межі першого фрагмента
до позначки нормального підпірного рівня (НПР); 3-й фрагмент, верхня
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прігребнева частина греблі - від відмітки НПР до позначки гребеня греблі
[3].

На основі аналізу світового досвіду експлуатації насипних ґрунтових
споруд виявлено специфічні особливості зниження їх надійності, які
полягають у формуванні в спорудженнях
внаслідок прихованих
фільтраційно-деформаційних зон, які формуються в їх тілі, процесів
розрідження і розмиву грунтів, суффозіонних процесів, утворення
"гідравлічних тріщин" з розвитком їх в
водопровідні канали та
подальшого інтенсивного розмиву нижнього схилу.
Проблема полягає в тому, що зони підвищеної фільтрації, що
розвиваються в тілі насипних грунтових споруд, на початкових етапах
візуально і традиційними методами не виявляються. Переростаючи в
подальшому в фільтраційно-деформаційні зони, ці процеси проявляються у
вигляді інтенсивних протікань і розмивів, тобто фактично створюють
надзвичайну ситуацію з реальною загрозою аварії, що вимагає
невідкладного прийняття захисних і зміцнюючих заходів [4]. Це зумовлює
застосування спеціальних досліджень і моніторингу, що дозволяють
виявити і, найголовніше, локалізувати зони підвищеної фільтрації на
ранніх стадіях їх формування.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЛОЩИН КОВЗАННЯ
ПО ВИСОТІ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ
канд. техн. наук, доц. Д. Чепурний, канд. техн. наук, доц. С. Єсакова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для дослідження характеру утворення площин ковзання по висоті
підпірної стінки в основі, що складається з багатьох шарів, а також впливу
смугових навантажень, що діють на поверхні засипки, були
сконструйовані два експериментальних лотка.
Для доведення гіпотези про єдину площину ковзання в
багатошаровій основі було проведено серію з кількох експериментів з
двошаровою і тришаровою основою без навантаження на поверхі і зі
смуговим навантаженням на яких видно, що лінія ковзання залишається
88

єдиною незалежно від кількості і порядку нашарування грунту, а також
наявності навантаження на поверхні засипки.
Для виявлення площин ковзання в засипці використаний метод
фотографування при сповільненій витримці дозволяє отримати площині
ковзання по глибині масиву грунту.
У загальноприйнятих методах визначення тиску різнорідних ґрунтів
на захисну конструкцію приймається, що для кожного нижчого шару
вищележачі ґрунти є зовнішнім навантаженням. Це означає, що в кожному
шарі ґрунту невигідна площина сповзання нахилена до горизонту під
кутом θi, та залежить тільки від фізико-механічних характеристик ґрунту
даного шару. Отже, для багатошарового ґрунту площині сповзання при
такому підході отримують злами на кордонах шарів, характер яких
залежить від властивостей ґрунту в суміжних пластах, тобто порушується
принцип Кулона, що передбачав наявність єдиної поверхні, змінної
площиною сповзання на всю глибину ґрунту, незалежно від його
неоднорідності. При цьому кожній глибині z відповідає своя невигідна
площина сповзання, яка проходить через всі вище розміщені шари ґрунту і
нахилена до горизонту під кутом θ.
При проведенні лабораторних експериментальних досліджень
розподілу площин зсуву по глибині багатошарової ґрунтової засипки
підпірних стін, нами встановлено, що нахил площин зсуву змінюється зі
зрістом глибини. Однак кожній глибині відповідає єдина площина, що
проходить від поверхні ґрунту до розглянутої точки внутрішньої поверхні
стінки. Незалежно від кількості шарів засипки і може бути в межах
кожного шару як більш, так і менш відхиленою від кута, який прийнятий
невигідним в класичній теорії Кулона. Смугове навантаження на поверхні
істотно відхиляє площині ковзання від прийнятого в теорії Кулона стану.
ГЕОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДУВАННЯ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА НОВОЗБУДОВАНИХ ПОЛІГОНАХ
канд. г.-м. наук, доц. Г. Стріжельчик,
канд. техн. наук, доц. О. Бондаренко,
канд. техн. наук В. Найдьонова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сьогодні більшою пріоритетністю стає утилізація твердих
побутових відходів (ТПВ) шляхом їх переробки на новозбудованих
сміттєпереробних заводах при вже існуючих полігонах ТПВ, які в
найближчій і середньостроковій перспективі збережуться як спосіб
накопичення і знешкодження ТПВ, так й на спеціально обладнаних
сучасних полігонах з повним циклом вилучення вторинної сировини та
похованням матеріалу який не затребується.
Більшість існуючих полігонів були сформовані понад 20 років тому і
розміщені без урахування сучасних природоохоронних вимог, нерідко в
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несприятливих геолого-гідрогеологічних умовах, що може призводити до
забруднення атмосфери, грунтів, поверхневих та підземних вод. З метою
запобігання подальшого погіршення стану природного середовища
необхідно проведення робіт по рекультивації більшості існуючих звалищ і
створення нових полігонів ТПВ, які будуть відповідати сучасним
природоохоронним вимогам.
Чинний в Україні ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових
відходів» конкретизує склад і обсяги інженерно-екологічних досліджень і
вишукувань з метою обґрунтування проектної документації для
рекультивації існуючих звалищ і організації новостворюваних полігонів
ТПВ що застосовуються до конкретних природних умов.
Особливу небезпеку становить біогаз, що утворюється в процесі
окислення верхньої частини побутових відходів за рахунок кисню повітря.
Приблизний склад біогазу: метан ‒ 55-65%, вуглекислий газ ‒ 35-45%,
домішки азоту, водню, кисню та сірководню. Суміш цих газів відбувається
під час розкладання відходів целюлозними анаеробними організмами за
участю бактерій метанового бродіння. На невдосконалених звалищах є
причиною виникнення вибухо- й пожежонебезпечних ситуацій, а на
новозбудованих полігонах як джерело для отримання електроенергії.
Санація території при розробці проектів рекультивації існуючих
звалищ є предметом окремого проектування, і тому, інженерно-екологічні
вишукування для розробки проектів санації повинні виконуватися в
комплексі
з
інженерно-геологічними
дослідженнями.
Система
довгострокових спостережень, оцінки, контролю та прогнозу стану і зміни
природного середовища і об'єктів господарської діяльності в процесі
будівництва, експлуатації та ліквідації споруд повинна служити
обґрунтуванням екологічних і наукових прогнозів, які дозволяють оцінити
екологічну небезпеку запланованої господарської та іншої діяльності.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ КОМПЕНСАЦІЇ ВИСНАЖЕННЯ
РОЗЧИНЕНОГО У ВОДІ КИСНЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ТУРБІННОЇ
АЕРАЦІЇ ВОДИ
канд. техн. наук, доц. О. Пальченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У гідроенергетиці часто проводяться аналізи науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) для нових прототипів, з метою
поліпшити їх технічні характеристики і характеристики кавітації [1].
Як наявні проблеми, так і проблеми, які виникають в даний час,
з’являються в зв’язку із оптимізацією виробництва енергії з урахуванням
екологічних проблем.
Дані проблеми дуже складні і їх вирішення лише виграє від
спільного досвіду людей з різних сфер та організацій, включаючи
енергетичні компанії, виробників обладнання, територіальні громади,
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представників аграрного і харчового секторів економіки, університети та
урядові установи.
Модельні випробування  це єдиний спосіб на сьогоднішній день
оцінити нові екологічні стратегії, такі як аерація.
Оновлення та переоснащення застарілих в технічному відношенні
гідроелектростанцій в найближчому майбутньому складуть переважну
більшість гідроенергетичних проектів в усьому світі.
Окрім наявності великомасштабних екологічних проблем, що
пов’язані з утворенням водосховища вище за течією від греблі, при
модернізації ГЕС можуть бути вирішені три дуже важливі екологічні
проблеми. А саме  зменшення вмісту кисню нижче за течією від створу
ГЕС, збільшення виживаності планктону, що проходить через турбінні
водоскиди, і, нарешті, гарантія мінімальних витрат для підтримки
середовища проживання риб.
Щоб хоча б частково відповідати новим вимогам, потрібні модельні
випробування для поліпшення аерації турбіни і розробки найкращих
пристроїв для максимального перенесення кисню, при цьому зберігаючи
високу ефективність турбіни. Одним з методів аерації, і, можливо,
найбільш економічним, є автоматична вентиляція через турбіну [2].
Залежно від конкретних умов і конкретних потреб використовують
або окремі аератори, встановлені за греблею ГЕС, або здійснюють аерацію
води безпосередньо на вході в агрегат.
Станом на 2015 рік загальна кількість агрегатів, оснащених
аераторами, тільки в США склало 178 на 58 ГЕС [3,4].
Об’єктом апробації та впровадження даної технології в Україні стала
одна з ГЕС Дніпровського каскаду, а саме  Каховська. На агрегаті №6
Каховської ГЕС у серпні 2019 року було експериментально перевірено
метод аерації. Було обрано спосіб подачі повітря перед гідротурбіною. В
ході експерименту відбиралися проби води: до початку експерименту, під
час проведення експерименту, а також після закінчення експерименту.
Всього було відібрано близько 50 проб, аналіз яких був проведений в
Херсонській лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Державного агентства
водних ресурсів України. Також були проведені виміри DO на різних
відмітках глибини і на різних відстанях від греблі.
Дослідження показали, що аерація Дніпровської води можлива і дає
позитивний результат. Ефективність аерації залежить від багатьох
чинників, но отриманий позитивний досвіт збільшення DO нижче створу
ГЕС дозволяє розглядати аерацію на гідроагрегатах ГЕС як досить
ефективний засіб для покращення якості річкової води, що є надійною
підставою для подальшого впровадження даної технології на
гідроагрегатах ГЕС України [3-5].
Список використаних джерел:
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ОСІДАНЬ
БАГАТОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ НА ПАЛЬОВО-ПЛИТНОМУ
ФУНДАМЕНТІ У М. ХАРКОВІ
д-р техн. наук, доц. О. Самородов ,
канд. техн. наук, доц. І. Храпатова,
асп. Я. Капустянська
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сьогодні залишається відкритим питання призначення модуля
деформації грунту Е основи великорозмірного фундаменту, тобто перехід
від штампового модуля деформації грунтової основи Ешт фундаменту,
який, власне, пропонується в технічних звітах за результатами
вишукувань, до підвищеного модуля деформації ґрунтової основи ЕА
великорозмірних фундаментів значної площі А≥100м2. Відмічаємо, що це
питання стосується тільки звичайних грунтів основи без специфічних
властивостей чи наявності слабких грунтів.
Проведені геодезичні спостереження за осіданнями багатоповерхової
будівлі на пальово-плитному фундаменті з регулярним розташуванням
паль, який можливо розглядати як умовно суцільний фундамент. Величина
теоретичних осідань будівлі, що визначена на підставі нормативних
документів, більше у 8 разів у порівнянні з натурними спостереженнями
при інших рівних умовах. Аналіз результатів вказує на необхідність
підвищення модуля деформації грунтів основи таких фундаментів при
використанні нормативної інженерної моделі основи у вигляді лінійнодеформованого середовища з обмеженням стисливої товщі.
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РОЗРОБКА МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ГРУНТОВОЇ ОСНОВИ
СТРІЧКОВОГО ФУНДАМЕНТУ З ВИРІЗОМ ПО ПІДОШВІ
д-р техн. наук, доц. О. Самородов, канд. техн. наук О. Кротов,
канд. техн. наук, доц. І. Храпатова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Розроблена і запатентована ефективна конструкція стрічкового
фундаменту з повздовжнім вирізом по підошві, заповненого низько
модульним матеріалом, яка дозволяє підвищити розрахунковий опір
ґрунту основи до 70% в порівнянні з традиційним стрічковим
фундаментом при рівній площі контакту з основою. На підставі
експериментально-теоретичних досліджень запропоновані відповідні
методики розрахунку грунтової основи таких фундаментів.
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ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ПАСИВНИХ АНКЕРІВ
д-р техн. наук, доц. А. Мозговий
Харківський національний університет будівництва та архітектури,

д-р техн. наук, с.н.с. О. Воскобійник
Міністерство розвитку громад та територій України м. Київ

Під час зведення об’єктів будівництва постає задача конструювання
вузлів будівельних конструкцій із застосуванням пасивних анкерів. Метою
роботи є розробка і апробація алгоритму імовірнісної оцінки надійності
пасивних анкерів за критеріями втрати надійності регламентованими
нормами проектування з урахуванням випадкового характеру властивостей
матеріалів і навантаження.
Вхідними детерміністичними параметрами алгоритму прийнято:
площа поперечного перерізу анкера; основна довжина анкерування;
коефіцієнт Пуассона і модуль пружності бетону. Випадковими вхідними
величинами прийнято: міцність бетону на осьовий розтяг fct та стиск fcd;
опір арматурного прокату розтягу Rу; осьову N і перерізуючу Q сили.
По відомому значенню випадкової величини міцності бетону на
осьовий розтяг fct визначається випадкова величина граничних напружень
зчеплення fbd. За значенням випадкової величини осьової сили N
визначаються розтягуючі напруження у стержні sd і обчислюється
випадкова величина необхідної довжина анкерування lb,rqd,н. Перевіряється
виконання умови міцності по контакту бетон – арматура анкера.
У залежності від випадкової величини перерізуючої сили Q
знаходяться випадкові величини максимальних нормальних стискаючих
напружень x у бетоні у зоні контакту анкер–бетон, головних 1, 2 і
максимальних напружень max у бетоні. Визначається випадкова величина
опору бетону зминанню fcd,loc. Перевіряється виконання умови міцності
бетону на зминання по контакту бетон – арматура анкера.
Перевіряється надійність сталевого анкера на розтягання і зріз.
Визначаються випадкові величини нормальних x, y і дотичних xy
напружень у небезпечному перерізі анкера. Перевіряється виконання
умови міцності сталевого анкера на розтяг і зріз.
При невиконанні будь-якої з умов стержень вважається ненадійним.
Розрахунок виконується методом статистичних випробовувань N разів.
Кількість випробовувань при яких стержень вважається ненадійним,
віднесена до загальної кількості випробовувань визначає величину ризику
настання граничного стану анкера за весь строк служби із подальшим
обчисленням щорічної імовірності ризику досягнення граничного стану
анкера. Обчислено ризик настання граничного стану анкера за
призначений строк служби Р = 1.8710-2 рік-1, щорічна імовірність
настання граничного стану Рr = 3.7710-4 рік-1, що не перевищує його
допустимого значення Ріех = 510-4 рік-1 (для споруд класу наслідків СС2
для розрахункового строку експлуатації Tef = 50 років).
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МОДЕЛЮВАННЯ ДВОВИМІРНИХ ЗАКОНІВ РОЗПОДІЛІВ
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ГІДРОВУЗЛІВ
д-р техн. наук, доц. А. Мозговий
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При виконанні розрахунків по оцінці надійності гідротехнічних
споруд каскадів гідровузлів на основі імовірнісних методів постає
необхідність у моделюванні законів розподілів випадкових природнокліматичних явищ, які спричиняють навантаження і впливи на
гідротехнічні споруди. У даному досліджені реалізовано підходи, які
дозволяють у замкненому вигляді побудувати сумісний закон розподілу
системи випадкових величин, які не підкоряються нормальним розподілам,
а також отримати умовні закони розподілу випадкових величин природнокліматичних явищ із урахуванням кореляційних звязків.
Умовний закон розподілу випадкової величини Х2 при фіксованому
значенні величини Х1 має вигляд:
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величин Х 1 , Х 2 ; r – коефіцієнт кореляції випадкових величин Х 1 , Х 2 .
Значення випадкової величини Х 2 визначається за умовним законом
розподілу із параметрами m( 2  1 ) ,  ( 2  1 ) :
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Побудовано сумісну щільність розподілу f(1(t1), 2(t2)) двовимірної
системи випадкових величин щорічних максимальних амплітуд
середньомісячних температур по гідровузлах Дніпровського каскаду (Х1, =
t1, Х2 = t2), які підкоряються логарифмічно-нормальним розподілам із
параметрами для м. Канів: mt1 = 24.59 С, t1 = 1.16 С; та для м.
Кременчук: mt2 = 25.77 С, t2 = 1.17 С.
Встановлено, що відхилення амплітуд середньомісячних температур
t2, simulated, C, обчислених за двовимірним логарифмічно-нормальним
законом розподілу від спостережених точок щорічної максимальної
амплітуди
середньомісячних
температур
становить
(t2, simulated) = 1.682 C.
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МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ ВОДОТОКУ
МЕТОДАМИ БАГАТОФАКТОРНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ НА ПРИКЛАДІ
ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
д-р техн. наук, доц. А. Мозговий
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Імовірнісні методи системної теорії надійності дають можливість
виконати інтегральну оцінку надійності і безпеки складних технічних
систем, структурні елементи яких взаємопов’язані кореляційними
залежностями. Одним із найважливіших факторів впливу на гідротехнічні
споруди при каскадному розташуванні гідровузлів є гідрологічний режим
водотоку. Під час оцінки надійності таких складних природно-технічних
об’єктів, як гідросистеми, одним із способів моделювання гідрологічного
режиму водотоку є методи багатофакторної кореляції і регресії.
Побудовано систему нормальних рівнянь для трьох незалежних
змінних X1,i, X2,i, X3,i, i = 1, 2,…n, де X1,i,  статистичний ряд щорічних
максимальних витрат р. Дніпро що спостерігались у м. Вишгород, X2,i  у
м. Київ, X3,i  у м. Кременчук. Система нормальних рівнянь представляє
лінійну регресійну модель від трьох незалежних змінних X1,i, X2,i, X3,i.
Відгук системи або передбачене значення Yri представляє очікувану
величину щорічних максимальних паводкових витрат у пункті
спостереження поблизу с.м.т. Лоцмано-Камянка, яка визначається за
виразом лінійного поліному:
Yri  a0  a1  X 1,i  a2  X 2,i  a3  X 3,i , (i  1,2,..., n) ,
де a0, a1, a2, a3  емпіричні коефіцієнти системи рівнянь.
Розвязання системи нормальних рівнянь дозволило визначити
емпіричні коефіцієнти a0 = 1.253103, a1 = 0.037, a2 = 0.023, a3 = 0.814.
За умови присутності лінійної кореляції обчислено парні коефіцієнти
кореляції пар рядів статистичних даних, значення яких дорівнюють:
rX1 X2 = 0.9806, rX1 X3 = 0.9809, rX2 X3 = 0.9945, rX1 Y = 0.9802, rX2 Y = 0.9926,
rX3 Y = 0.9975. Обчислено часткові коефіцієнти кореляції між двома
змінними при постійній величині третьої змінної: при Х1 = const:
rY X3. X1 = rX3 Y. X1 = 0.936,
при
Х1 = const:
rY X2. X1 = rX2 Y. X1 = 0.81,
rX2 X3. X1 = rX3 X2. X1 = 0.857; при Х2 = const: rY X3. X2 = rX3 Y. X2 = 0.817.
Найбільші відхилення точок за графіком лінійної функції регресії
щорічних максимальних витрат р. Дніпро від зафіксованих щорічних
максимальних витрат спостерігаються: при p = 99.95 ,  = 933 м3/с;
p = 0.5 ,  = 3687 м3/с, а середнє квадратичне відхилення складає
 = 780 м3/с. Отримані дані корелюються із даними прикладів розрахунків
інших авторів, у яких різниця між фактичними і передбаченими даними
досягає 10 – 12. Результати можуть бути покращені шляхом
застосування більш складних нелінійних регресійних моделей високих
порядків.
96

ОЦІНКА БАРАЖНИХ ВПЛИВІВ СПОРУД МЕТРОПОЛІТЕНУ НА
ПІДЗЕМНІ ВОДИ В м. ХАРКОВІ
канд. техн. наук, доц. В. Єгупов , асп. А. Купрейчик
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Баражний ефект або підпір підземних вод виникає через перешкоди
підземному фільтраційному потоку різними підземними спорудами.
Зазвичай він виражається в підйомі рівня ґрунтових вод (РГВ) перед
непроникною (можливо слабопроникною) перепоною потоку і зниженням
рівня за нею. Таке явище аналогічно дії гребель, що підпирають потоки
річкових вод. Необхідність оцінки величини підпору через баражний ефект
підкреслена в ряді діючих нормативних документів, що містять вимоги
щодо врахування зміни гідрогеологічних умов у процесі будівництва та
після його закінчення. Прогноз змін гідрогеологічного режиму виконують
шляхом аналітичних розрахунків або із застосуванням математичного
моделювання фільтраційних процесів чисельними методами.
Величина підпору за рахунок баражного ефекту може бути
наближено розрахована в линеаризованній постановці за I способом
(спосіб Ж. В. Буссінеска). Аналітичний метод розрахунку підпору за
рахунок підземних споруд був розроблений В.І. Сологаєвим [2, 3], яким
обґрунтована апроксимація прямокутних в плані споруд і будівель, що
створюють в процесі нестаціонарної фільтрації грунтових вод баражний
ефект, еліптичними формами.
На ділянці, де будуть проходити лінії метрополітену потік грунтових
вод підпирає тунель при перетині балки Глибокий Яр. У середній частині
тунелі проходять по поверхні, на північ - позначки закладення тунелів
підвищуються, а глибина покрівлі водоупора знижується; на південь тунелі входять в товщу водотрива. Таким чином, максимальний вплив
баражних ефекту матиме місце на невеликий середній ділянці, яка
використана в якості розрахункової.
Баражний ефект від прямокутної в плані одиночної споруди, під
якою умовний коефіцієнт фільтрації грунту зменшився від вихідної
величини k до k*, може бути розрахований за формулою, запропонованою
В.І. Сологаєвим, у вигляді зміни РГВ.
В результаті розрахунків баражних впливів розрахуноковї ділянки
ми отримали, що максимальна додаткове підвищення (підпір) РГВ Δh max
при x = 0 і y = b дорівнює:
hmax   q0 / (k h c )  a  cos  I r    a  cos  0,02 1100  cos  1,98 м .
Кут напрямку потоку ґрунтових вод до осі розрахункової ділянки
тунелів врахований за допомогою косинуса. Оскільки кут невеликий, то
конструкції тунелів щодо направлення потоку ґрунтових вод майже не
зменшують підпір.
Значення Δh max, рівне майже двом метрам, показує, що в цьому місці
грунтові води практично вийдуть на поверхню землі, що може викликати
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заболочування території. Тому для перехоплення грунтових вод і
запобігання баражного ефекту нами було рекомендовано влаштувати
горизонтальний трубчастий дренаж уздовж східного боку тунелів при
перетині балки Глибокий Яр.
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ ПАЛЕОГЕНОВИХ ГЛИН
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
к.г-м.н., доц. Г. Стріжельчик , канд. техн. наук С. Табачніков,
канд. техн. наук, доц. О. Бондаренко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На підставі аналізу матеріалів геотехнічних вишукувань, проведених
на деяких об’єктах міста Харкова та Харківської області при будівництві
та реконструкції будівель і споруд, та за результатами лабораторних
досліджень зразків грунту блакитно-сірих глин київської світи палеогену,
які є регіональним водотривким шаром, виявлено особливі властивості
дослідних грунтів. Палеогенові блакитно-сірі глини характеризуються
високим вмістом глинистих мінералів як монтморилоніт та гідрослюда.
Саме мінерали монтморилоніту придають характерне блакитно-сіре
забарвлення. Високий вміст монтморилоніту вливає на деформаційні
характеристики таких глин. Так при замочуванні монтморилонітні глини,
які знаходяться вище рівня підземних вод, схильні до сильного набухання
при збільшенні об’єму до 10 разів, що призводить до деформацій
набухання такого глинистого грунту. Встановлено, що в окремих випадках
тиск набухання складає psw ≥ 0,4 МПа. В свою чергу вміст мінералів
гідрослюди у глині не призводить до набухання при збільшенні вологості,
та призводить до розпадання таких глин на дрібні грудки, лусочки і
пластинки. Це впливає на структурну міцність глини. При додатковому
замочуванні таких глин, які знаходяться нижче рівня підземних вод,
встановлена підвищена деформативність у порівнянні із природною
вологістю. Різне відсоткове співвідношення основних глинистих мінералів
прямо впливає на деформаційні та міцністні характеристики палеогенових
блакитно-сірих глин, тому є обов’язковим проведення лабораторних
випробувань зразків таких грунтів при різних режимах навантаження та
замочування у кожному окремому випадку.
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ДО ПИТАННЯ ПРОЄКТУВАННЯ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ
ФУНДАМЕНТІВ З РІЗНОЮ ДОВЖИНОЮ ПАЛЬ ПІД
БАГАТОПОВЕРХОВІ БУДІВЛІ
д-р техн. наук, проф. О. Самородов, асп. О. Дитюк
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У проф. Самородова О.В. сформульовано основний принцип
проектування ефективних великорозмірних пальово-плитних фундаментів
з регулярним розташуванням паль у плані за гранично допустимими
осіданнями без урахування несучої здатності одиночної палі за ґрунтом у
складі фундаменту. Але залишається питання щодо напруженого стану
плитної частини фундаменту, у якій виникають значні моментні зусилля за
рахунок концентрації реакцій у палях периферійної зони плити, що, як
наслідок, підвищує затрати на армування плитного ростверку. Це
підтверджено також експериментально проф. Р. Катценбахом на одній з
висотних будівель у Німеччині. Одним із способів зменшення реакцій у
крайній палях є застосування паль меншої довжини у периферійній зоні,
що забезпечить перерозподіл реакцій між палями у плані та зменшить
моментні зусилля у фундаментній плиті.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ДОВАНТАЖУВАЛЬНИХ СИЛ ТЕРТЯ,
ЩО ДІЮТЬ ПО БІЧНІЙ ПОВЕРХНІ КОНУСОПОДІБНИХ ПАЛЬ
д-р техн. наук , проф. О. Самородов,
канд. техн. наук, доц. А. Убийвовк,
асп. А. Купрейчик
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При будівництві в структурно –нестійких ґрунтах є ризик
виникнення довантажувальних сил тертя, які діють по бічній поверхні палі
та призводять до додаткового вертикального навантаження. Існує низка
заходів щодо зниження цих сил, але в умовах швидкого інноваційного
розвитку будівництва потрібні найбільш ефективні рішення. Для
вирішення цієї задачі нами було запропоновано використання
конусоподібних паль для будівництва в структурно –нестійких ґрунтах, та,
за допомогою лабораторних експериментальних досліджень, було
доведено, що при зміни кута нахилу бічної поверхні палі, дія
довантажувальних сил тертя зменшується. Було проведено низку
випробувань, та встановлено залежності, за якими зроблено висновки про
значну ефективність використання в структурно-нестійких ґрунтах
конусоподібних паль для зниження довантажувальних сил тертя.
Просадочні властивості грунтів було змодельовано двома шляхами.
В основу першого лабораторного експерименту покладено спосіб імітації
процесу осідання всієї товщі на величину ssl = 100 мм за рахунок спуску
повітря з гумової камери («подушки») на дні лотка та реєструвалась
додаткова вага палі за рахунок довантажувальних сил тертя грунту Pn по
боковій поверхні палі за допомогою динамометра. (1)
В основу другого лабораторного експерименту покладено спосіб
імітації процесу осідання всієї товщі за рахунок прикладання
вертикального навантаження на навколо пальовий масив (2)
Отримані результати вказали, що при незначному зниженні площі
бічної поверхні конусоподібної модельної палі
у порівнянні з
циліндричною формою стовбура значення довантажувати сил тертя Pn
знизилося на 60% в першому експерименті та на 45% та 38% в другому.
Результати проміжних лабораторних досліджень показують істотне
зниження довантажувати сил тертя грунту на конусоподібні палі в
порівнянні з циліндричною формою їх бічної поверхні, що дозволяє
підвищувати несучу здатність паль на вертикальні навантаження в проекті
пальових фундаментів із забезпеченням певного економічного ефекту.
Список використаних джерел:
1. Samorodov O.V. New design of a tapered bored pile for installation in structurally
unstable soils / O.V. Samorodov, A.V. Ubyivovk, A.Yu Kupreichyk, V.E. Naydenova //
Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / Poltava National
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Секція «Графіка»
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ САПР В АРХІТЕКТУРІ
ТА БУДІВНИЦТВІ
канд. техн. наук, доц. Дмитро Бородін
Національний технічний університет "ХПІ"

канд. техн. наук, доц. Вікторія Семенова-Куліш
Український державний університет залізничного транспорту

Збільшення продуктивності праці розробників нових виробів,
скорочення термінів проектування, підвищення якості розробки проектів найважливіші проблеми, вирішення яких визначає рівень прискорення
науково-технічного
прогресу
суспільства.
Розвиток
систем
автоматизованого проектування (САПР) спирається на міцну науковотехнічну базу. Це - сучасні засоби обчислювальної техніки, нові способи
подання та обробки інформації, створення нових чисельних методів
розв'язання інженерних задач і оптимізації. Системи автоматизованого
проектування дають можливість на основі новітніх досягнень
фундаментальних наук відпрацьовувати і удосконалювати методологію
проектування, стимулювати розвиток математичної теорії проектування
складних систем і об'єктів. В даний час створені і застосовуються в
основному засоби і методи, що забезпечують автоматизацію рутинних
процедур і операцій, таких, як підготовка текстової документації,
перетворення технічних креслень, побудова графічних зображень і т.і.
Найефективнішою, з точки зору досягнення кінцевого результату,
може бути наступна схема:
Етап 1. Проведення експрес-аналізу підприємства.
Етап 2. Проведення комплексного обстеження підприємства з
детальним аналізом основних технологічних і виробничих бізнес-процесів.
Етап 3. Виконання технічного проектування, який передбачає
розробку і узгодження із замовником проекту автоматизації промислового
підприємства за схемою «як повинно бути».
Етап 4. Впровадження комплексної системи автоматизації
проектування на підприємства за схемою: установка - тестування дослідна експлуатація (з обов'язковим навчанням користувачів) - усунення
зауважень - промислова експлуатація.
Етап 5. Після здачі системи автоматизації в промислову
експлуатацію - взаємодія компанії з підприємством-замовником
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(періодичний моніторинг функціонування системи, консультаційне
обслуговування, інформаційна підтримка, оновлення версій ПЗ і т.і.).
Для успішного функціонування промислових підприємств в
сучасних умовах абсолютно необхідні передові інформаційні технологій.
Вони дозволяють не тільки вирішувати широке коло завдань у сфері
автоматизації фінансово-господарської та управлінської діяльності, а й
здійснювати комплексну автоматизацію основних технологічних і
виробничих бізнес-процесів.
ПОБУДОВА СКЛАДНИХ ПОВЕРХОНЬ С ВИКОРИСТАННЯМ
NURBS-ПОВЕРХОНЬ В AUTODESK AUTOCAD
cт. викл. Олена Благовестова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасному світі правлять високі технології, в промисловому
виробництві −в першу чергу.
Основними завданнями, які можуть бути вирішені програмами 3дмоделювання та комп'ютерної графіки в області виробництва є: створення
графічної моделі і наочного уявлення майбутнього виробу з можливістю
його перегляду з безлічі ракурсів, точне фізичне моделювання візуальних
характеристик (світлотінь, шорсткість, відображення, перспектива і т.д.),
зручна і швидка зміна параметрів проектованого елемента, а також
автоматичне створення стандартних креслярських проекцій з 3d-моделлю
виробу. У якості прогрманого забезпечення для моделювання поверхні
виробу складної форми, яке задовольняло би усім вищезазначеним
характеристикам, можна зазначити продукт компанії Autodesk - AutoCAD.
Крім базових об'єктів - 3D тіл і об'єктів-мереж, програма AutoCAD
дозволяє працювати з двома типами поверхонь: процедурними і NURBS
[1].Різниця між ними полягає в їх внутрішній організації і після цього можливості редагування. Процедурні поверхні асоціативно залежать від
своїх твірних ліній і змінюються при редагуванні цих твірних. А NURBSповерхні редагуються не твірними лініями, а керуючими вершинами,
аналогічними керуючим вершинам сплайнів. NURBS-поверхні мають
більші можливості по редагуванню і вигладжуванню. Термін NURBS є
скороченням від Non-UniformRational B-Spline. NURBS-поверхні набули
великого поширення в CAD-системах, особливо там, де потрібно
формувати поверхні складної форми. Методи роботи з поверхнями багато
в чому ті ж самі, що і методи роботи з тілами. Однак починаючи з 2011
версії з’явилися суттєві особливості: поверхні можна об'єднувати,
продовжувати, сполучати, відсікати, проектувати на них геометрію, латати
(закривати отвори). Такий же механізм мають сплайни, які будуються по
визначальним точкам, але можуть редагуватися і за допомогою керуючих
вершин. Однак, на відміну від сплайнів, неможливо повернутися від
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каркаса з керуючими вершинами до редагування на рівні вихідних
формотворчих об'єктів[2].
Список використаної літератури:
1. Создание 3D-поверхностей [Електронний ресурс] // Офіційний сайт компанії
Autodesk.
–
2016.
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Режим
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2. Полещук Н. Н. Самоучитель AutoCAD 2013 / Н. Н. Полещук. – СПб: БХВПетербург, 2012. – 464 с.

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ,
ЧАСТОТИ РУЙНУВАННЯ ДИНАМІЧНО НЕСТІЙКИХ СКЛЕПІНЬ І
ШВИДКОСТІ ВИТІКАННЯ ДРІБНО ФРАКЦІЙНИХ СИПУЧИХ
МАТЕРІАЛІВ ЧЕРЕЗ ВИПУСКНІ ОТВОРИ
канд. техн. наук, доц. Олександр Печерцев
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Запропонована Б.С. Фіалковим теорія дискретного виходу сипучих
тіл через отвори полягає в тому, що вона передбачає процес виходу
матеріалу у вигляді стадій утворення і руйнування динамічно нестійких
склепінь.
Одним з показників, що визначають швидкість гравітаційного
витікання, є розмір отвору випуску, який в нашому випадку лежить в
межах 2 ≤ R / dm ≤ 9, де R – радіус отвору випуску, dm - максимальний
розмір частинок сипучого матеріалу (частинки сипучого матеріалу мають
сферичну форму). В цьому випадку розташування частинок динамічно
нестійкого склепіння щодо осі отвору випуску і, отже, початок кривої
рівноважного склепіння, може змінюватися в межах від R до (R + 0,5d)
стосовно математичної моделі дискретного витікання (d-еквівалентний
діаметр частинки сипучого матеріалу).
В результаті досліджень був розрахований об’єм сипучих тіл, які
складають динамічно нестійке склепіння:
Uсв = (1-q) πR2 [f(μ;d/R)] d,
де q-просвіт між частинками сипучого матеріалу;
f(μ;d/R)- безрозмірний коефіцієнт форми динамічно нестійкого
склепіння.
З урахуванням того, що витікання в нашому випадку проходить
через круглі отвори площею S= πR2 ми отримуємо середню швидкість
витікання сипучих тіл:
Vср = 0,605 [f(μ;d/R)] d ν,
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де ν - частота утворення (руйнування) динамічно нестійких склепінь.
З цього виразу легко розрахувати частоту утворення (руйнування)
динамічно нестійких склепінь:
ν
Таким чином ми розрахували геометричні розміри динамічно
нестійких склепінь, частоту їх руйнування і швидкість витікання дрібно
фракційних сипучих матеріалів через круглі випускні отвори, коли їх
розмір можна порівняти з розмірами фракції сипучого матеріалу.
МЕТОДИКА ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРІЇ
ЗУБЧАСТИХ КОЛІС В СЕРЕДОВИЩІ «T-FLEX CAD 3D»
ст. викл. Ірина Бєлих
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Актуальність роботи пояснюється необхідністю проведення
інтегрованих рішень, спрямованих на зниження обсягу робіт і витрат часу
при моделюванні зубчастих коліс у виробах машинобудування з метою
підвищення ефективності інженерного проектування. Була розроблена
методика параметричного моделювання зубчастих коліс з використанням
методу прямого програмування в середовищі «T-FLEX CAD 3D».
Однією з основних проблем при проектуванні зубчастих передач є їх
висока складність, враховуючи широкий діапазон швидкостей і
потужностей. Параметризація істотно полегшує роботу конструктора на
всіх етапах моделювання. На ранніх стадіях, коли йде вироблення
основних геометричних параметрів майбутнього виробу, за допомогою
параметризації можна за короткий термін розглянути різні варіанти і
вибрати з них оптимальний. Для вирішення цієї проблеми розроблена
методика проектування зубчастих коліс, на прикладі використання методу
параметричного моделювання в середовищі «T-FLEX CAD 3D» [2].При
проектуванні зубчастого зачеплення розрахунок і побудова коліс
здійснюється на підставі вибору параметричної моделі з ряду: міжосьова
відстань, модуль і кількість зубів, кількість зубів, загальний коефіцієнт
зміщення або модуль. Для цього, як правило, вибирається розрахункова
модель з невідомим параметром. Всі необхідні параметри задаються
користувачем, а тривимірна модель передачі генерується системою
автоматично.З'являється можливість за допомогою параметричного
моделювання полегшити процес проектування, внаслідок чого буде
збільшена продуктивність праці і знизиться трудомісткість на виробництві
за рахунок більш ефективного та економічного використання
автоматизованого проектування [4].
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Висновок . Методика параметричного моделювання зубчастих коліс
з використанням методу прямого програмування в середовищі «T-FLEX
CAD 3D» дозволяє збільшити ефективність моделювання, знизити витрати
часу і праці і підвищити якість роботи по проектуванню зубчастих передач
у виробах машинобудування.
Список використаної літератури:
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БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
СКЛАДНИХ ПОВЕРХОНЬ В АРХІТЕКТУРІ
cт. викл. Олена Благовестова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Розвиток інноваційних технологій та інформаційних систем
орієнтований на створення нового напрямку в архітектурі - параметричної
архітектури. Назва напряму має спільний корінь з терміном
«параметрика», що означає спосіб моделювання архітектурної форми на
основі її математичного уявлення в комп'ютерних програмах.
Параметричним способом описується не одна форма, а їх певна кількість,
які можуть бути отримані шляхом геометричного представлення однієї
математичної залежності. Зміна параметрів, присутніх в математичних
виразах, впливає на геометрію форми. Такий вид моделювання добре
поєднується з даними передпроектного аналізу, також вираженими в
цифровій формі. Полегшується процес роботи зі складними поверхнями, їх
трансформацією в цілях досягнення оптимальних значень технікоекономічних
показників
проекту[1].Поява
нових
програмнообчислювальних комплексів, а також потужних обчислювальних
процесорів дозволяє швидко і просто працювати зі складними
геометричними моделями, які формують вигляд об'єкта параметричної
архітектури. Програми дозволяють вирішувати завдання з великою
кількістю невідомих величин для будівель зі складною геометрією
параметричної архітектури. У кожній програмі існують свої складності й
особливості, пов'язані зі створенням архітектурного образу об'єкта, а потім
перенесення його в розрахункову програму, щоб отримати внутрішні
зусилля і переміщення в вузлах конструкцій будівлі. Одним з найбільш
універсальних способів створення поверхні є завдання її через формулу,
оскільки можна легко змінювати форму і вид поверхні, не редагуючи
вручну геометрію моделі на кресленні. Необхідно лише змінити значення
окремих параметрів, що дозволить прийти до такого ж результату, що і при
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ручній зміні, але значно швидше. Однією з таких програмних забезпечень
є плагін для Rhinoceros - Grasshopper, за допомогою якого можна
створювати цифрову модель конструкції на базі виявлених
властивостей[2,3].
Список використаної літератури:
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Кривошапко, В. Н. Иванов, С. М. Халаби. – Москва: Наука, 2006. – 544 с.
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доступу до ресурсу: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2018/5051.

АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ В AUTOCAD ЗА ДОПОМОГОЮ
СКРИПТІВ
доц. Надія Гречко , ст.викл. Ірина Тимченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Однією з переваг використання AutoCAD і вертикальних рішень на
його основі є можливість автоматизації операцій або дій, що часто
повторюються. Один з найпростіших способів автоматизації процесів в
AutoCAD – написати скрипт або сценарій. Не існує як такої мови
програмування для написання сценарію, – це просто сукупність команд
AutoCAD. Текст файлу сценарію не є константою, а являє собою значення
певної функції, змінної для якої є вихідні дані, які використовуються для
кожного конкретного випадку.
Для AutoCAD, файл скрипта – це текстовий файл в кодуванні ASCII,
який містить набір інструкцій для командного рядка AutoCAD. Файли
сценаріїв для AutoCAD завжди мають формат *.scr. Для того, щоб
AutoCAD міг виконати необхідні дії, заздалегідь потрібно ці дії виконати
самостійно і записати їх послідовність. А потім описати цю послідовність в
сценарії.Таким чином, кожен сценарій, що виконує певне завдання, є
індивідуальним для кожного креслення. Тобто текст сценарію – це тільки
результат обробки конкретних вихідних даних, а * .scr-файл – лише
проміжна ланка, що зв'язує програму, в якій пишеться сценарій, з
AutoCAD.
Незамінним інструментом для обробки вихідних даних і подальшого
створення сценарію є програма Excel. Якщо постає потреба перетворити в
графічні об'єкти деякий масив даних, наприклад дані з креслення, точки
зйомки з тахеометра, координати кадастрової ділянки тощо, необхідно
просто обробити ці дані за допомогою формул Excel, отримавши сценарій
роботи команд AutoCAD в текстовому вигляді.
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Отже, написавши один раз в Excel формули, що формують текст
сценарію з використанням стовпців вихідних даних для конкретного
креслення, ми отримуємо шаблон, що генерує готовий сценарій. У нього
необхідно тільки поміщати нові дані і користуватися ним знову і знову.
Перетворення даних електронної таблиці в текст текстового документа
ASCII виконується за допомогою «copy-paste», у результаті отримуємо
звичайний TSV документ (tabseparatedvalues– значення, розділені
горизонтальною табуляцією).
СкриптиAutoCAD можуть бути використані для автоматизації
багатьох завдань, наприклад для додавання корпоративних стандартних
шарів або стилів, оновлення основного напису креслення тощо. Скрипти
написані для AutoCAD також працюють і інших рішеннях на базі
AutoCAD.
Список використаних джерел:
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ВIД BIM-ТЕХНОЛОГІЙ ДО ЦИФРОВИХ ДВІЙНИКІВ
канд. техн. наук, доц. Володимир Герасименко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

BIM технології знаходять все більше застосування у будівельній
галузі України. Уже розроблені не поодинокі проекти з використанням
нових сучасних програмних забезпечень які реалізують даний підхід.
Використання BIM дозволяє переосмислити підхід, що зосереджений
на проектних та, особливо, будівельних витратах, розширюючи вартісний
аналіз з будівництва до усього життєвого циклу об'єкта. Це дозволяє
інакше оцінити пропорційність та значення витрат на всіх етапах
інвестиційно-будівельного процесу[1]. В зазначеній Концепції [1] наведені
строки запровадження до 2035 року. BIM повинно цифровізувати усі етапи
життєвого циклу об’єкта. Такий підхід передбачає значно збільшити обсяг
оброблювальної інформації, який вимірюється вже терабайтами данихякі
потребують аналізу. Для цього застосовуються хмарні технології, тому що
традиційна BIM-модель не в змозі обробляти таку кількість даних.
Рішенням даної проблеми є створення цифрових двійників (ЦД).
Вони дозволять оброблювати велику кількість інформації що надходить
від різних виробників, даних датчиків та інш.; врахувати невідповідності
між стадіями проекту та будівництвом; спрогнозувати різноманітні
критичні ситуації під час експлуатації об’єкту та інш. Цифровий двійник є
комп’ютерним образом конкретної єдиної навчальної системи, що описує
роботу в фізичного виробу протягом усього його життєвого циклу. Він
уявляє собою сукупність математичних моделей, даних о будівлі які
об’єднанні єдиною цифровою моделлю. Для використання ЦД
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розроблюються спрощенні моделі з використанням машинного навчання
та технології обробки великих обсягів даних. Ця технологія дозволяє
оптимізувати та автоматизувати документообіг. У результаті цього значно
зменшиться кількість помилок які є наслідком «людського фактору» та
відпаде необхідність «ручного» обміну та управлінням інформацією між
безліччю співробітників і узгодження папірців в кабінетах.
Прикладом ЦД у архітектурі є нейронні мережі які дозволяють
оптимізувати проекти будинків і споруджень та поліпшити роботу
міського транспорту та управління надзвичайними ситуаціями, втілюючи
концепцію «розумних» міст. У перспективі конкурентоспроможність у
будівельній галузі буде визначатися наявністю цифрових двійників.
Список використаної літератури:
1. Концепція впровадження BIM – Будівельного Інформаційного Моделювання
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ВИКОРИСТАННЯ BIM СИСТЕМ У ПРОЄКТУВАННІ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
канд. техн. наук, доц. Юрій Кравченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Програмне забезпечення AutodeskRevit все більше набирає обертів в
галузі архітектурно-будівельного проектування та розробки інженерних
мереж. Однією з головних переваг Revit є можливість розробки проекту в
рамках однієї інформаційної моделі з використанням її параметричних
властивостей при роботі над усіма розділами проекту одночасно різними
учасниками проекту.
Розробка великої кількості бібліотек елементів інженерних мереж
дає можливість спростити стадії проектування, а попередження колізій на
етапі проектування значно скорочує час на розробку проектної
документації.
Основними напрямами оптимізації розробки інженерних мереж є:
 розташування комунікацій та їх взаємодія з будівельними
конструкціями;
 автоматичне коригування інженерних мереж при зміні
архітектурної моделі будівлі;
 робота суміжних фахівців в єдиному програмному забезпеченні,
аналіз розміщення інженерних мереж в режимі реального часу, розробка
проектної документації з високим ступенем вірогідності;
 можливість уникнути непередбачених витрат на стадії монтажу;
 можливість аналізувати продуктивність спроектованих систем;
 отримання 3Dмоделі для візуалізації що спрощує роботу над
проектом.
Технологія BIM охоплює всі розділиі етапи життєвого циклу
будівельнихпроектів. У той же час функціональнихможливостей
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AutodeskRevit недостатньо для роботи з усіма розділами. Зокрема, не
вистачало інструментарію для роботи з електрикою. Заповнити цю
прогалину дозволяє RChain CS Електрика -спеціалізований, інтуїтивно
зрозумілий користувачам AutodeskRevit програмний продукт. Він закриває
ряд завдань проектувальників при роботі з розділами внутрішнього
електроосвітлення(ЕО),
силового
електрообладнання(ЕМ),
блискавкозахисту та заземлення (ЕГ),охоронно-пожежної сигналізації
(ОПС).RChain CS Електрика розроблений на основі положень чинної
нормативно-технічної документації і дозволяєпроектувати системи
електропостачання в AutodeskRevit відповідно до норм.
Секція «Гуманітарні дисципліни та їх роль у гуманізації освіти»
Підсекція «Українська мова та мовна підготовка іноземних громадян»
АКТИВНИЙ АНТИІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
СЛОВНИК ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ
канд. філол. наук, проф. Тетяна Креч
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасні навчальні словники мають низку лінгводидактичних
властивостей, спрямованих на подолання інтерференційних помилок у
мовленні студентів-білінгвів в умовах спорідненого двомовного
середовища.
Лексикографічному опису сталих дієсловно-іменних сполучень у
двомовному словнику навчального типу передувало вивчення
особливостей
українсько-російського
білінгвізму,
який
ми,
використовуючи термінологію Л.В. Щерби, визначаємо як «автономный,
чистый с позиций психолингвистики и отмеченный интенсивными
контактными межязыковыми связями с точки зрения лингвистики» [1].
Однією з нагальних проблем сучасної лексикографічної практики є
відсутність всебічного уявлення про користувача, на якого спрямований
той чи інший словник.
Особливих рис набуває цей недолік в іншомовній аудиторії, у якій
відбувається гострий дефіцит у словниках-помічниках у мовленні взагалі
та мовленні на нерідній мові.
Якщо носій мови найчастіше звертається до словника як до
енциклопедичного джерела поповнення своїх загальних лінгвістичних
знань, то білінгв звертається до словника, сподіваючись набути помічника
у мовленні, конструюванні мови, що дає або має дати відповіді на численні
запитання, які розкривають специфіку лексичної та синтаксичної
сполучуваності будь-яких лексичних одиниць у нерідній мові, визначає
мінімальний набір дискурсів, що розкривають денотативні та конотативні
можливості одиниць лексикографічного опису.
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Навчальна лексикографія дуже чутлива до всіх змін, інновацій, які
відбуваються у лінгвістиці, лінгводидактиці, психолінгвістиці. Водночас
навчальна
лексикографія
−
найбільш
функціональний
вид
лексикографічної практики, бо її адресат максимально конкретизований,
що в решті решт і визначає набір лексикографічних параметрів, їх
кількість та якісні характеристики.
Список використаних джерел:
1. Щерба Л.В. Предисловие к большому русско-французскому словарю:
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ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АРХІТЕКТУРИ
канд. філол. наук, доц. Олена Кучеренко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сучасному етапі розвитку української мови як державної існує
цілий спектр нерозв’язаних питань щодо нормативності писемної та усної
наукової комунікації, упорядкування лексикографічних видань, які
постійно потребують неабиякої уваги.
Зважаючи на зазначене, необхідно всебічно досліджувати
закономірності процесів функціонування саме наукової української мови
як складника літературної. Термінні системи різних галузей суспільного
життя, які є значущими компонентами наукової мови, насьогодні
розвиваються надзвичайно динамічно, оскільки забезпечують нагальні
комунікативні суспільні потреби. Серед сучасних термінологічних
динамічних мовних систем архітектурна недостатньо упорядкована.
Сучасне українське термінологічне поле архітектури збагачується
завдяки постійному залучанню іншомовних неолексем, розширенню
семантики запозичень давно використовуваних в українському науковому
просторі та використанню українських лексичних новотворів.
Доведено, що сучасна архітектурна термінологічна лексика
твориться не тільки лексико-семантичним, але й морфологічним та
синтаксичним способами. До складу більшості термінологічних словників
не увійшли іншомовні новотвори як результат багатьох різновидів
морфологічного термінотворення. Очевидна лексична, морфемна
неуніфікованість, що зумовлена постійною потребою
у номінації
термінологічних одиниць.
Велику групу в українському термінологічному лексиконі
становлять створені нові лексеми на основі запозичених із залучанням
українських словотвірних засобів, що вдало відображають зміст
відповідного поняття.
Динамічні зміни термінологічного лексикону архітектури,
безумовно, відбивають специфіку функціонування цієї терміносистеми, а
також характеризують типові особливості розвитку наукової мови як
складової сучасної української літературної. У досліджуваному
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термінологічному фонді
надзвичайно актуалізуються
питання
нормативного використання неолексем та новотворів із урахуванням
семантичних та словотвірних відмінностей.
Необхідно
системно
упорядковувати,
систематизувати
та
уніфіковувати термінологічних матеріал у лексикографічних та фахових
виданнях.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО
АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ЕВФЕМІСТИЧНОСТІ ВИСЛОВІВ
канд. філол. наук, доц. Ірина Мілєва
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Розглядаючи евфемістичний характер деяких лексем чи висловів,
інколи доволі важко встановити ступінь «евфемістичності» мовних
одиниць. Однією з причин цього є певна «розмитість» межі між
евфемізмом та дисфемізмом. Це підтверджує принаймні три чинники.
Перший полягає в соціально-історичній зумовленості евфемізації: сфери
табуювання варіюються в різні історичні епохи й у різних соціальних
групах, залишаючись незмінними лише в загальних рисах. Другим
чинником є зближення асоціата з денотатом у семантичній структурі
евфемізму з одночасною втратою асоціатом нейтральної чи позитивної
конотації, що відбувається внаслідок тривалого та інтенсивного
використання замінника як евфемістичного. Вислів повністю чи частково
переходить у спільну з табуйованим словом лексичну систему й сам стає
заборонним унаслідок частого використання й утрати його евфемістичного
характеру, тобто відбувається девальвація евфемізмів (А. Швейцер). На
недовговічність евфемізмів указував ще Б. Ларін: важливою умовою
дієвості евфемізму є наявність грубого, „неприпустимого” еквівалента, але
коли він виходить з ужитку, евфемізм втрачає свої „облагороджуючі”
властивості, оскільки переходить до розряду прямих найменувань і тоді
вимагає нової заміни. Третій чинник треба шукати в індивідуальному
сприйнятті одного асоціата: чи як такого, що маскує певне неприємне
явище (тоді це евфемізм), чи як такого, що акцентує негативні риси (тоді
це дисфемізм).
І все ж приблизно можна встановити межу між ареальним
евфемізмом і дисфемізмом та визначити сучасний статус замінника. Для
розв’язання порушеної нами проблеми може прислужитися асоціативний
психолінгвістичний експеримент, мета якого полягає у виявленні статусу
(оцінки, функціональної настанови) асоціата сучасними мовцями: 1)
асоціат „покращує” денотат; 2) асоціат „погіршує” денотат; 3) асоціат
перебуває на тому часову зрізі, коли втрачає евфемістичну функцію й
переходить у пряму назву або дисфемізм, тобто на межі опозиції.
Експеримент „Оцінювання асоціата” проводився серед студентів І–ІІ
курсів Харківського національного університету будівництва та
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архітектури (усього 100 осіб). Після вступного тренінгу на прикладі
висловів, що не ввійшли до контрольного реєстру, було запропоновано три
синонімічні ряди фразеологізмів на позначення „старий”, „товстий” і
„нерозумний, розумово обмежений”.
ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
канд. філол. наук, доц. Наталя Карікова
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Щороку кількість іноземних студентів, що здобувають освіту в
українських вищих навчальних закладах, помітно зростає. Надання
іноземним студентам якісних освітніх послуг, безумовно, належить до
пріоритетних завдань, що стоять сьогодні перед Міністерством освіти і
науки України. «Українська мова як іноземна» є однією з нормативних
дисциплін, яку вивчають студенти 1-го курсу навчання. Як зазначають
сучасні дослідники, вивчення української мови іноземними студентами
сприяє інтеграції України в європейську систему освіти, адже формування
активної соціокультурної особистості студента-іноземця починається з
його залучення до діалогу культур, а також ознайомлення з досягненнями
української культури в розвитку загальнолюдської культури.
Цілком слушною видається думка сучасних науковців про те, що
будь-яка мова вбирає в себе всі поняття об’єктивної дійсності, що вона є
засобом накопичення й передачі з покоління в покоління життєвого
досвіду й знань певної спільноти, і саме в мові виявляються в закодованій
формі уявлення народу про світ та його місце в цьому світі. Проте ця
думка не є новою. Як відомо, ще харківський філолог О. Потебня, ідучи за
німецьким науковцем В. фон Гумбольтом, указував на безперечний зв'язок
мови й культури етнічної спільноти. Сучасні українські дослідники
(приміром, Л. Мацько) визначають мову як феномен культури і способу
життя певного народу, як виразник особливої національної ментальності. І
тому
так
важливо
в
процесі
навчання
використовувати
лінгвокультурологічний підхід, що передбачає представлення одиниць
мови та культури в їхній взаємодії.
Традиційним і водночас основним засобом формування
лінгвокультурологічної компетенції виступає робота з текстом, який, окрім
лексико-граматичного матеріалу, містить інформацію про культуру
певного суспільства на різних історичних етапах його розвитку, про побут,
традиції та звичаї, свята, народну та державну символіку країни.
Добираючи той чи той текст до практичного заняття з української мови,
слід звертати увагу на багатоаспектні важливі моменти.
Проте, на нашу думку, за умов сучасного розвитку мультимедійних
технологій найбільш ефективною формою при навчанні студентів
іноземної мови є відеоматеріали. Слушність нашої думки підтверджує
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досвід американських науковців С. Стемплескі та Б. Томаліна, викладений
у їхній праці «Відео в дії». Як зазначають названі дослідники, що
«оцінюють відео як найкращий після реальних життєвих ситуацій засіб
презентації мови в аудиторії».

THE FAMILY OF LEARNER’S BILINGUAL MATHEMATICAL
DICTIONARIES
Candidate of philological Sciences, Associate Professor Helena Lapuzina
National technical university Kharkov Polytechnic Institute

The problem of vocabulary support of the educational process when
teaching international students has long remained the focus of attention of
specialists in this field, methodologists, and practical teachers. It should be noted
that vocabulary support acquires special significance while teaching
international students natural sciences in which terms and their precise
translation equivalences are extremely important.
The staff of departments of International Education Faculty (IEF) of
National technical university Kharkov Polytechnic Institute (NTU KhPI) for
more than forty years of work with international students have accumulated
considerable experience in creating vocabulary support for the educational
process of international students including the compilation of terminological
dictionaries. At the same time, the conditions of teaching and globalization of
educational process, constantly changing nowadays, force teachers to revise the
accumulated experience, to make adjustments to the existing developments. The
expansion in recent years of a significant number of students from many
countries of the world necessitates the creation of vocabulary support to suit
their requirements.
The proposed mathematical dictionary is intended for teachers of
Mathematics working with international students, as well as for independent
work of international students studying Mathematics at universities of Ukraine.
When creating the dictionary, the authors set themselves the task of the
most complete and comprehensive implementation of the principle of visibility.
In accordance with this, the mathematical terms, presented in the dictionary, are
accompanied by numerous examples, the purpose of which is to reveal the
meaning of the given term as concretely as possible, as well as to show its
compatibility. A number of terms are provided with relevant illustrations. The
task of the illustrations is to associate the image of the term being represented
directly with its name in Russian.
The dictionary includes the basic lexical minimum necessary for
understanding the courses of mathematics of the middle and higher level which
international students study at the preparatory stage in order to enter higher
educational institutions, as well as during the first and second years at the
university.
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РАЗВИТИЕ ЛАТЕРАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ЯЗЫКОВОЙ
ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
канд. філол. наук, доц. Наталя Опришко
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Традиционно иностранные учащиеся прибывают в нашу страну с
целью получения высшего образования в инженерной, медицинской или
экономической сфере, которое в дальнейшем поможет им стать
востребованными, успешными специалистами в своей отрасли,
обеспечивая спрос на рынке труда.
Также важно для успешной языковой подготовки студентовиностранцев сбалансированное сочетание личной мотивации студента и
ряда методов и приемов обучения, способствующих максимально
эффективному процессу выхода в иностранную речь в максимально
сжатые сроки (7-9 месяцев в условиях неравномерного заезда слушателей
подготовительных отделений ЗВО Украины и растянутого учебного года).
В сложившейся ситуации возникает необходимость использования
новейших методов и технологий в обучении. С технической точки зрения,
возрастает необходимость разностороннего использования возможностей
мультимедиа и сети Интернет, привлечение в учебный процесс
персональных гаджетов учащихся и преподавателей (смартфоны,
планшеты) и бесплатных мобильных приложений (сервисы Google) для
более эффективного обучения и контроля остаточных знаний. Не менее
актуальным сегодня является развитие самостоятельного мышления
студента, которое, позволяя максимально быстро справляться с
поставленными академическими задачами, может стать мощным
инструментом для индивидуальной работы как неотъемлемой части
учебного процесса на основных факультетах. Как показывает практика
преподавания языков в мире, такой цели соответствует развитие у
студентов латерального мышления.
Латеральное мышление – это способ мыслить нешаблонно, при этом
продуцируя что-то новое, то есть, это тип формирования мысли,
позволяющий понять, как разрыв шаблона приводит к новой идее.
Другими словами, это формирование творческого (креативного) подхода к
анализу действительности, ее осознанию и трансформации.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ
(УКРАЇНСЬКОЇ) МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
ст. викл. Лариса Скрипник
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується
виведенням освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу. Закріплення
Конституцією України статусу української мови як державної зумовлює
зростання її значення у всіх сферах українського суспільства.
Методика викладання української мови як іноземної порівняно
молода наука. Саме цим зумовлена зараз увага педагогів, методистів до
інновацій. Проблема вдосконалення форм і методів викладання української
мови як іноземної, їх постійного оновлення, пристосування до нових умов
життя останнім часом не виходить з розряду актуальних для вищої освіти.
Сучасна наука вже має певний досвід у розв’язанні подібних питань. Зараз
перед викладачем української мови у ЗВО постає проблема пошуку шляхів
підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення мови,
закріплення їхньої позитивної мотивації до навчання. Однією із
можливостей вирішення цієї проблеми є використання інноваційних
технологій у навчанні.
У методології викладання української мови як іноземної
допомагають інтерактивні методи викладання іноземних мов. На уроках
викладання української мови як іноземної використовуємо такі форми
інтерактивних методів: «Незакінчені речення», «Мозковий штурм»,
«Вилучи зайве», «Обмін думками», «Інтерв’ю», «Роз'єднай слова»,
«Дешифрувальник», «Гронування», «Алітерація імені» та ін. Використання
інтерактивних методіву педагогічному процесі спонукає викладача до
постійної творчості, вдосконалення, зміни, професійного зростання.
Вивчення та застосування на практиці інноваційних методологічних
підходів надають можливість викладачам української мови як іноземної
впроваджувати та удосконалювати нові методироботи, підвищувати
ефективність навчального процесу та рівень знань студентів.
Впровадження інноваційних методів значно поліпшує якість презентації
навчального матеріалу та ефективність його засвоєння студентами,
збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення
української мови, створює умови для тіснішої співпраці викладачів і
студентів.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ QR-КОДОВ ДЛЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ
ст. преподав. Анатолий Сулятицкий
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Целесообразность использования визуализации учебной информации
обоснована
необходимостью
учета
когнитивных
особенностей
современного поколения студентов, а также потребностью в компактном
представлении учебного материала в виде, наиболее удобном для его
восприятия, понимания, усвоения и запоминания.
В последние десятилетия в области передачи визуальной
информации произошли почти революционные изменения: колоссально
возросли объем и количество передаваемой информации, сложились новые
виды визуальной информации, а также способы ее передачи.
Для того, чтобы у студентов было желание учиться, нужно
организовать обучение современным и интересным. Для этого можно
использовать нестандартное занятие, которое бы поддерживало
постоянный интерес к учебе. Таким занятим может быть занятие с
использованием технологий QR-кодов.
Каждый третий в Украине пользуется смартфоном. Не использовать
смартфон и его приложения в образовательном процессе становится
нецелесообразно. Использование технологий QR-кодов для визуализации
учебного материала при изучении русского языка как иностранного в
Украине сегодня становится популярным: их вы увидите и на книгах, и на
банковских карточках, и в музеях, и на информационных табличках возле
архитектурных памятников Харькова. Использование QR-кодов в
образовательной деятельности расширяется. Например, при закреплении
материала можно использовать QR-лото, QR-квест, QR-путешествие и т.д.
Можем выделить преимущества использования QR- кодов на занятии:
расширение представления студеные о возможности внедрения новых
информационных технологий в практической деятельности; обучение
использованию современных средствдля самопроверки; расширение
представления о возможностях использования своего мобильного
устройства в образовании; развитие коммуникативной и информационной
компетентности; мотивация к дальнейшему овладению русским языком;
развитие познавательной и творческой активности.
Вместе с тем необходимо констатировать, что QR-коды пока не
получили широкого использования в Украине, но их внедрение в
образовательный процесс целесообразно и актуально. Ведь благодаря QRкоду студент, обладая только мобильным телефоном, может получить
полную и достоверную информацию.Таким образом, QR-код является тем
уникальным инструментом, который позволяет мотивировать студента к
учебе.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ШЛЯХ ДОСЯГНЕННЯ
ВИСОКОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
ст. викл. Ольга Тесаловська
Харківській національний університет будівництва та архітектури

Проблема організації виховного процесу у закладах вищої освіти
завжди була та залишається актуальною проблемою в освітньому процесі
та спонукає освітян до пошуку нових шляхів якісного вдосконалення
виховання студентської молоді. Тож, ЗВО зобов’язані готувати не тільки
дипломованих фахівців, а й забезпечувати процеси їх соціалізації, що
спрямовані на професійну мобільність у межах національного та
міжнародного ринків праці.
Застосовуючи у своїй роботі новітні технології виховання, науковопедагогічні працівники зобов’язані суттєво сприяти формуванню у ЗВО
сприятливого середовища як ключового компонента особистіснопрофесійного розвитку майбутніх фахівців та актуалізувати їх внутрішні
резерви для повноцінної творчої самореалізації у професійній та усіх
інших сферах життєдіяльності.
Організаційна культура в студентському середовищі є складним
соціальним явищем, яке формується під впливом низки факторів.
У сучасних умовах удосконалення системи вищої технічної освіти
ключовим питанням є відродження її культурно-творчої місії, перехід до
культуротворчої системи освіти в цілому. Необхідність такого оновлення
пов’язана з тим, що існуюча система не забезпечує вирішення
поставленого завдання – формування культури майбутніх спеціалістів, у
якій поєднуються високий професіоналізм і духовне багатство. Сьогодні
чітко усвідомлюється, що освіта й культура, розвиваючись у взаємодії,
забезпечують
творчий
взаємозв‘язок
моральних,
художніх,
інтелектуальних якостей особистості, необхідних майбутньому фахівцю.
Вихід на нові стандарти загальнокультурної підготовки полягає у
вихованні уздобувачів вищої освіти творчого підходу до навчальновиховного процесу. Велике значення має виховання потреби та сприйняття
навчальної діяльності як найвищої насолоди та необхідності, яку відчуває
особистість у процесі загальнокультурної підготовки.
Під загальнокультурною підготовкою розуміємо процес, у якому
єдність змісту, форм, засобів і методів освіти стимулює духовний розвиток
майбутніх спеціалістів. Основними завданнями цього процесу є
формування базової професійної культури, виховання здатності до
сприйняття творів мистецтва, формування високих культурних потреб та
інтересу до вдосконалення культури спілкування, визначення свого місця в
діалозі культур, а також розвиток культурного самопізнання.
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УКРАЇНСЬКА МОВА – ШЛЯХ ДО ПОЛІКУЛЬТУРНОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
ст. викл. Іветта Мартинова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Активний розвиток міжнародного освітнього простору позитивно
сприяє створенню глобальної стратегії освіти людини незалежно від місця
її проживання й освітнього рівня. Сучасна освіта повинна стати міжнародною, університетська освіта набуває рис полікультурної освіти, що
розвиває здатність оцінювати явища з позицій іншої людини, різних
культур, різних соціально-економічних формацій, створює ефективне
політкультурне середовище.
Актуальність питання щодо місця української мови як іноземної в
освітньому українському просторі зокрема чи світовому загалом визначена
насамперед певними соціокультурними чинниками, серед яких важливими
є такі: імідж української мови в світі, довіра іноземців українській державі,
престиж української вищої школи і якість отриманих знань, прагнення
іноземців здобути вищу освіту в Україні.
Мета й завдання статті полягають в аналізі методичних вимог щодо
оволодіння українською мовою як іноземною для іноземних студентів,
характеристиці структурних складників мовної підготовки та
інтерактивних методів навчання.
Поняття мовної підготовки іноземців структуроване мовним і
мовленнєвим складниками. Мовний складник включає мовні поняття,
закономірності розвитку мови, мовні одиниці різних рівнів; основні знання
лексикології, морфології, синтаксису тощо української мови; знання
мовних норм; вироблення навичок та умінь щодо правильного
використання набутих мовних знань. Перед іноземними студентами стоїть
завдання оволодіння українською літературною мовою. Варто зазначити,
що при цьому важлива роль відводиться роботі над формуванням
інформаційної культури студентів
засобами мови, що визначається, і є мовою отримання вищої освіти.
Вивчення української мови як іноземної уможливлює формування
гуманістичного світогляду, виховання толерантного ставлення до
представників інших культур та релігійних переконань; виховання поваги
до української нації, її історії і культури; засвоєння життєвих і моральноетичних цінностей українського народу тощо. Підґрунтям швидкого та
якісного вивчення української мови як іноземної для іноземних студентів є
оновлена методична база, важлива роль у якій відводиться нормативним
документам на державному рівні, методичній літературі та новітнім
інформаційним технологіям, що повинні відповідати європейським
освітнім вимогам ХХ ст.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО
СПІЛКУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З РОСІЙСЬКОЇ (УКРАЇНСЬКОЇ)
МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
ст. викл. Наталя Черногорська
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Спілкування − процес досить складний в будь-якій аудиторії (групі,
спільноті), оскільки будь-яке спілкування передбачає прагнення учасників
не тільки висловитися з того чи іншого питання, але переконати свого
опонента в тому, що саме його висловлювання цікаво, вірно, безперечно.
Звичайно, тут мова йде про діалог. Діалог − це обмін репліками, вступати в
який і вести який, здається, вміє кожен. Мета діалогу − вислухати кожного
учасника. Однак якщо ми обмежимося цією метою, то діалогу практично
не буде, а будуть якісь висловлювання ряду людей. В аудиторії під час
занять спілкування настільки ж важливо, як і в будь-якому іншому
співтоваристві.
Необхідно показувати студентам протягом усього терміну навчання,
починаючи з підготовчого факультету, взаємопроникнення різних культур.
Це можливо робити на заняттях і по граматиці, і по лексиці і, звичайно, з
розвитку мовлення і т. п. Студент-іноземець приїжджає, щоб отримати
освіту, однак не у всіх студентів яскраво виражена мотивація: отримати
освіту − так, але освоювати культуру країни, осягати її досягнення,
прагнути не тільки вивчити мову, але і хоча б мінімально познайомитися з
традиціями, звичаями − ні, оскільки це вимагає від студентів неймовірних
зусиль, величезних витрат як фізичних, так і психічних сил.
Тому викладач повинен проявити максимум наполегливості і
бажання, щоб пробудити у студентів прагнення до ознайомлення з
культурою країни, мову якої вони вивчають. У свою чергу, викладач
повинен сам володіти міжкультурної компетенцією, щоб почати діалог,
який би сприяв подоланню замкнутості і викликав жвавий интерес. Також
студентам необхідно дати поняття того, що культура − це не лише
надбання будь-якого народу або нації, але надбання всього людства. У
посібниках з розвитку мовлення необхідно давати не тільки розповіді про
життя і діяльність українських учених, поетів, музикантів і т. п., але
розповіді про життя видатних діячів країн Азії, Африки і т. д. Саме у
зіставленні часу, умов, традицій, звичаїв і народиться діалог культур, який,
власне, і є справжня і єдина форма міжнаціонального спілкування.
Розуміючи те, що діалог −засіб пізнання, студенти-іноземці будуть
прагнути до нього, а саме це і має стати метою та формувати творчі
пошуки учнів. Звідси і підхід до навчальних матеріалів, покликаним
породити прагнення до спілкування.
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Секція «Залізобетонні та кам’яні конструкції»
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОЄКТУВАННЯ СТІН МАЛОПОВЕРХОВИХ
БУДІВЕЛЬ ЗВЕДЕНИХ З БЛОКІВ НЕЗНІМНОЇ ОПАЛУБКИ«КОМБЛОК»

канд. техн. наук, доц. Каріна Спіранде, канд. техн. наук,
доц. Юрій Бондаренко, канд. техн. наук, доц. Марина Якименко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Василь Бєлка
Будівельно-виробнича компанія "AVcom"

У даний час є тенденція до розширення будівництва індивідуальних
малоповерхових житлових будинків. При їх проектуванні та зведенні для
стін почали застосовуватися конструктивні елементи з монолітного бетону
та залізобетону з використанням незнімної енергоеффектівнойопалубки.
Зведенням таких будинків займається Харківська виробничо-будівельна
компанія AVcom, використовуючинезнімну опалубку «КОМБЛОК». Такі
стіни мають істотні переваги перед стінами з інших матеріалів, а саме:
дешевше цегельних - на 30% тагазобетонних - на 10%, екологічніше і
пожежобезпечними ніж стіни з термоблоків.
На кафедрі залізобетонних та кам'яних конструкцій ХНУБА
розроблено рекомендації щодо розрахунку та конструювання несучих стін
таких будинків для експлуатації в зонах зі звичайними ґрунтовими
умовами в несейсмічних районах.Особливістю роботи несучих
вертикальних конструкцій малоповерхових будівель, які як правило мають
жорстку конструктивну схемує відносно невеликі вертикальні напруги в
бетоні стін при розтягуючих зусиллях, що не перевищують межу міцності
бетону на розтяг. Як наслідок - немає необхідності в установці
розрахункової арматури. При цьому стає актуальною задача мінімізації
конструктивного армування таких стін.
При розробці рекомендацій - на підставі різних запропонованих
архітектурно-планувальних рішень і конструктивних схем малоповерхових
будівель виконані численні дослідження напружено деформованого стану
несучих і самонесучих стін з блоків незнімної опалубки «КОМБЛОК».
Виконувався поетапний розрахунок несучих стін будівель з використанням
програмних комплексів ЛІРА-САПР і МОНОМАХ-САПР та сучасних
нормативних документів, розроблених на підставі положень Єврокодів.
Аналіз отриманих результатів дозволив зробити висновок про те, що
встановлювати розрахункову арматуру в несучих вертикальних елементах
будівель розглянутої конструкції необхідно тільки в разі, коли в них
виникають напруги які перевищують розрахункові характеристики
міцності бетону на розтяг. При цьому важливо дотримуватися
запропонованої послідовності розрахунків і конструювання, які
дозволяють мінімізувати витрати арматури для кожного об'єкта
індивідуально,
враховуючи
його
архітектурно-планувальні
та
конструктивні особливості, а також умови будівництва.
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СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ ДВОТАВРОВІ БАЛКИ ПІДВИЩЕНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ
канд. техн. наук Руслан Шемет, канд. техн. наук,
доц. Каріна Спіранде, асп. Карина Шемет
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Перспектива розвитку будівельної галузі базується на вдосконалені
існуючих та створення нових конструктивних рішень будівельних
конструкцій.Одним з таких рішень є створення комплексних конструкцій,
в яких раціонально об'єднані для спільної роботи залізобетонні та сталеві
елементи за рахунок використання переваг кожного з матеріалів. До таких
конструкцій відносяться сталезалізобетонні [1, 2].
Підвищення ефективності сталезалізобетонних конструкцій можливе
за рахунок зменшення матеріалоємності без відчутного зменшення
геометричних характеристик і несучої здатності елементів, що згинаються.
Для досягнення поставлених цілей пропонується новий тип
двотаврової сталезалізобетонної балки, яка складається із залізобетонної
плити-полички та сталевого елементу таврового профілю з перфорованою
стінкою. В цьому конструктивному рішенні напруження стиску сприймає
залізобетонна плита, а напруження розтягу - нижня поличка сталевого
елементу. Тобто таке конструктивне рішення дозволяє перерозподілити
матеріал перерізу, концентруючи його ближче до периферійних волокон поличок. Таким чином виконується оптимізація перерізу згідно схеми його
роботи. Існування даної схеми можливе при надійному забезпеченні
сумісної роботи залізобетонної частини та сталевого елементу [3].
Такі сталезалізобетонні конструкції що згинаються можуть знайти
широке застосування як в новому будівництві так і при реконструкції.
Обумовлене зазначене тим, що по суті це збірно-монолітне перекриття, в
якому збірним елементом виступає сталева модифікована балка таврового
перерізу з перфорованою стінкою зі значно зниженою власною вагою. Це
дозволяє здійснювати монтаж вручну без застосування енергоємних і
високовартісних монтажних механізмів. В умовах реконструкції всередині
приміщень
доцільність
застосування
такого
типу
сталезалізобетоннихперекриттів особливо зростає.
Список використаних джерел:
1. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010. Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних
конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004,
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3. Стороженко Л. І., Крупченко О. А. Сталезалізобетонні балки із
залізобетонним верхнім поясом//Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка», серія
«Теорія і практика будівництва». Львів, 2010. № 662. С. 354-360.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
д-р техн. наук, проф. Станіслав Фомін, канд. техн. наук,
доц. Юрій Бондаренко, канд. техн. наук, доц. Сергій Бутенко,
асп. Сергій Колєсніков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Директива Ради Європейського Союзу від 3 грудня 1988 року
встановила вимоги для зближення законів, постанов, розпоряджень країнчленів РЄ в галузі будівництва. Відповідно до цих вимог розроблено
Єврокоди, які стосуються проектування і виготовлення будівельних
конструкцій [1] (категорія А).
До проблем теорії відноситься принцип призначення класів
вогнестійкості конструктивних елементів будівлі за ступенем її
вогнестійкості, питання надійності, альтернативний підхід до методик
розрахунку, математичні моделі діаграми деформування бетону і арматури
при підвищених температурах, методики чисельного моделювання,
температурного аналізу і розрахунку механічної роботи конструктивної
системи в умовах пожежі. Таким чином, конструкція повинна мати
механічний опір і стійкість не тільки при нормальній температурі, але і
протягом заданого часу - межі вогнестійкості.
Основні етапи методики розрахунку вогнестійкості монолітних
будівель орієнтовані на використання комп’ютерних технологій з
урахуванням національних стандартів, гармонізованих з Європейськими
стандартами групи А (Єврокоди), в результаті використання якої виявлено
ряд нових положень, поставлені задачі для вдосконалення вирішення даної
проблеми в цілому.
Розроблена методика розрахунку несучої здатності конструкцій і
робочих навантажень в умовах пожежі [1] дозволяє прогнозувати зміну
стану будівель, розробити сценарії небезпечних ситуацій з урахуванням
різних комбінацій нагріву, розробити пропозиції щодо забезпечення
необхідної вогнестійкості.
Список використаних джерел:
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ
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д-р техн. наук, проф. Станіслав Фомін,
канд. техн. наук, доц. Сергій Бутенко, канд. техн. наук,
доц. Ірина Плахотнікова, асп. Сергій Колєсніков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Перші згадки про вогнестійкість споруд відносяться до 64 року
нашої ери, коли в давньому Римі були створені правила, що вимагали
використання вогнезахисних матеріалів для зовнішніх стін [1]. Після
пожежі 1666 року, Лондон прийняв будівельні норми, що вимагали
зведення будинків із вогнестійкими розривами. Американський дослідник
Дж. Лоусон написав Технічні примітки NIST 1628 «Історія вогневих
випробувань», в яких розглянув етапи розвитку вогневих випробувань.
Перший
етап
розвитку
випробувань
на
вогнестійкість
характеризується появою інструментів вимірювання й необхідності
розуміння температури і теплового потоку [2]. Другий етап розвитку
відбувся на початку двадцятого століття і базується на можливості
використовувати машини для автоматичного і віддаленого запису
параметрів вогню. Третій етап розвитку відбувся в другій половині
двадцятого століття з розвитком доступних комп’ютерів, реєстрації даних,
комп’ютерного аналізу і науково обґрунтованих моделей прогнозування.
Наведене вище дає короткий огляд розробки інструментів для
дослідження вогню, що вимагає нові підходи з наступних позицій:
• Удосконалення випробувань на вплив вогню з термічним захистом
елементів будівельних систем.
• Випробування на вогнестійкість систем для конструктивних
елементів, які дають точні результати для повнорозмірних збірок[3].
• Потрібні випробування на вогнестійкість, що дозволять точно
оцінити термічні та конструктивні навантаження на несучі балки великих
прольотів і конструкції перекриттів[4].
Список використаних джерел:
1. The primary source of information for this article is Richardson, K. (Ed.) History of
Fire Protection Engineering, National Fire Protection Association, Quincy, MA, 2003.
2. J.R. Lawson A HistoryofFireTesting / J. RandallLawson. – Gaithersburg: US
DepartmentofCommerce,2009. – 41 p.
3. Фомин С. Л. Огнестойкость фрагмента каркасного монолитногоздания / С.Л.
Фомин, Астахов А.А. // Науковий вісник будівництва. Вип. 61.- Харків: ХДТУБА,
ХОТВ АБУ, 2010. - С. 145-153.
4. Фомин
С.Л.
Учетпространственнойработы
фрагмента
каркасного
монолитногоздания при пожаре / С.Л. Фомин, НаджафиРухоллах // Науковий вісник
будівництва. Вип. 54.- Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009. - С.122-130.

123

АНАЛІЗ РОБОТИ АРМОВАНОЇ НЕМЕТАЛЕВОЮ АРМАТУРОЮ
КАМ’ЯНОЇ КЛАДКИ
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доц. Марина Якименко
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Останнім часом застосування неметалевої арматури як при створенні
нових об’єктів будівництва та при реконструкції є достатньо поширеним.
На сьогодні в Україні випускається досить широка номенклатура
композитної арматури, виготовленої на основі безперервного базальтового
або скляного ровінгів. Метою цього дослідження було обґрунтування
можливості та доцільності використання неметалевої арматури для
армування кам’яних конструкцій. Методом дослідження було чисельне
моделювання армованої кам’яної конструкції. В розглянутих конструкціях
армування здійснювалось арматурними сітками з металевої, базальто- та
склопластикової арматури. Для фіксації арматурних сіток в проектному
стані використовуються стрижні неметалевої арматури, які покриваються
сумішшю для анкерування та вводяться в просвердлені отвори в кам'яній
кладці та закріплюють. Після цього по сітці влаштовується шар
торкретбетону, товщиною 40-50мм.
Аналіз роботи армованої кам’яної конструкції виконано з
використанням програмного комплексу «SCAD». Для розрахунків
використовувались
отримані
експериментально
характеристики
неметалевої арматури. При порівнянні результатів розрахунків виявлено,
що як базальтопластикова, так і склопластикова арматура добре
включається в роботу армокам’яної конструкції, а в порівнянні з
металевим армуванням неметалеве армування є більш ефективним.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА
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Ефективне підсилення кам'яних конструкцій завжди була і є
актуальною проблемою будівництва. За останній час інтенсивно
розвивається виробництво і застосування в різних галузях композитних
матеріалів, тому в будівництві також проводяться дослідження і розробка
практичних способів підсилення кам'яних та залізобетонних конструкцій
зовнішнім армуванням композитними матеріалами: джгутами, стрічками,
тканинами на основі скляних, базальтових, вугільних та інших
синтетичних волокон, які просочені полімерними в'яжучими [1].
На кафедрі залізобетонних та кам'яних конструкцій ХНУБА
розроблено спосіб підсилення цегляних колон [2], який дозволяє без
застосування потужних силових пристроїв при менших витратах праці і
матеріалів створювати необхідний рівень попередніх напружень цегляної
кладки і таким чином підвищувати несучу здатність колон. На ребрах
колони закріплюють куточкові елементи, до яких з певним кроком
закріплюють гнучкі елементи, після чого сусідні гілки гнучких елементів
попарно стягуються та фіксуються в цьому положенні. Гнучкі елементи із
композитних матеріалів доцільно виготовляти методом намотки
просочених волоконних виробів безпосередньо на підсилюваний кам’яний
стовп. Процес намотки гнучких елементів виконується вручну або із
застосовуванням відомих механізованих методів просочування і намотки.
Після намотки відбувається процес твердіння композиту по тепловому
режиму,який залежить від складу в’яжучих. Далі відбувається стягування і
фіксація гнучких елементів, що забезпечує заданий рівень попереднього
напруження цегляної кладки. Відомі методи розрахунків кам'яних колон
(стовпів), підсилених обоймами, розроблені без урахування ефекту
попереднього напруження. Спроба урахування попереднього напруження у
розрахунку несучої здатності кам'яної колони, підсиленої сталевою
обоймою, наведена у ДБН [3]. На основі цих ДБН розроблений алгоритм
розрахунку несучої здатності цегляної колони і конструктивних параметрів
обойми для її напруження за вказаним способом.
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ВПЛИВ ТИМЧАСОВОГО ФАКТОРА НА МЕХАНІЧНІ І
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Унікальні властивості склопластику дають можливість його
широкого застосовування в багатьох галузях будівництва, в тому числі в
енергетичному, сільському господарстві, судно- та автомобілебудуванні,
нафтогазової галузі, електротехніці, виробництві приладів, обладнання,
інструменту, транспортної та міській інфраструктурі, інших сферах
діяльності. Прикладом надійності і довговічності склопластикових
конструкцій є те, що склопластик вже багато років лідирує на
будівельному сегменті ринку в таких країнах як США і Японія.
Маловивченим напрямком досліджень є залежність фізикомеханічних властивостей склопластиків від часу їх експлуатації.
Були випробувані кілька серій склопластикових зразків,
виготовлених 29 років тому одночасно з аналогічними зразками, які були
випробувані відразу після їх створення. Результати випробувань показали
підвищення міцності склопластику зразків-дублерів в середньому на 18%,
що спростовує думку про процес прогресуючої деструкції сполучного в
часі. Так само можна припустити в цих зразках підвищення діелектричних
характеристик, з огляду на залежність електротехнічних параметрів
матеріалів від їх щільності і однорідності, в тому числі, стійкість проти
пробою (треку) при високих напругах змінного струму 10-330 тис. вольт і
високих імпульснихнапруг ГИН.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ
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Композити на основі міцелія - це новий клас дешевих та екологічно
стійких матеріалів, що зазнають все більшого наукового інтересу та
комерціалізації в ЄС та США для будівельних застосувань. Ці матеріали
використовують природний ріст грибів, як низько-енергетичний метод
біологічного виготовлення для переробки побічної продукції та відходів
сільського господарства у альтернативу енергоємним синтетичним
будівельним матеріалам. [1]
Такі матеріали можуть мати різні властивості матеріалу залежно від
їх складу та процесу виготовлення та можуть замінювати піни, деревину та
пластмаси для застосувань, таких як ізоляція та ін.
Завдяки низькій теплопровідності, високим звуко-поглинаючим
властивостям та властивостям підвищення пожежної безпеки цей матеріал
перевершує традиційні будівельні матеріали, такі як синтетичні піни та
дерево.[2]
Дослідження [3] показало, що композити на основі міцелія є
економічною, «зеленою» та термічно безпечнішою альтернативою
синтетичним будівельним матеріалам, отриманим з нафти та природного
газу. Зокрема, такі композити мали вищі показники вогнестійкості і
більший час спалаху, ніж синтетичні будівельні матеріали.
Тисячі пожеж трапляються щороку, а основними причинами
смертельних випадків є вдихання диму та отруєння СО2. Композити на
основі міцелія мають триваліший час горіння і менший викид СО2, що
підвищує шанси на порятунок у разі пожежі, таким чином потенційно
рятуючи життя.
Список використаних джерел:
1. M.V. Madurwar, R.V. Ralegaonkar, S.A. MandavganeApplication of agro-waste for
sustainable construction materials: a review: Constr. Build. Mater. 38 (1) (2013), pp. 872-878.
2. E. Bayer, G. McIntyre Method for Growing Mycological Materials (2015)
3. M. Jones, T. Bhat, E. Kandare, A. Thomas, P. Joseph, C. Dekiwadia, R. Yuen, S.
John, J. Ma, C. WangThermal degradation and fire properties of fungal mycelium and
mycelium-biomass composite materialsSci. Rep., 8 (1) (2018), Article 17583
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Секція «Інженерна геодезія»
ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ
БУДІВНИЦТВІ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД
канд. техн. наук, доц. Тарас Наливайко,
канд. техн. наук, ас. Тетяна Наливайко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У звітній документації на виконавчих зйомках показують фактичне
положення побудованих конструкцій інженерних споруд, а також степінь
їх відхилення від проектного положення, як в плановому так і проектному
положенні. Виконавчі зйомки виконуються окремо після кожного етапу
будівництва. В процесі монтажу колон, після закінчення повного етапу
будівництва, виконавча зйомка виконавча зйомка виконується на кожному
поверсі з визначенням фактичного положення колон. Для цього на
початковому поверсі розмічують геодезичний чотирикутник, відносного
якого виконується вимірювання по визначенню фактичного положення
побудованих
конструкцій.
Технологія
геодезичних
вимірювань
виконується кількома методами: полярним, методом перпендикулярів, а
також методом кутової та лінійної засічок.
Для визначення точності геодезичних вимірювань виконувались
дослідження всіх розглянутих методів вимірювань. Точність вимірювань
полярним способом визначалась за формулою з врахуванням всіх
складових похибок:

Виявлено, що загальна похибка не перевищую mпол=±1,6 мм.
Також дослідження показали, що загальна похибка, вирахувана при
точності вимірювань методом перпендикулярів з урахуванням всіх
необхідних похибок за формулою:

буде дорівнювати mk=±2,2 мм.
У свою чергу, при точності вимірювань методом кутової та лінійної
засічки, отримано, що за формулою

величина mл буде дорівнювати ±2,4 мм.
Виходячи з вище сказаного, можно зробити висновок, що самим
мінімальним по точності є полярний метод.
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КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ
МЕГАПОЛІСІВ НА ПРИКЛАДІ м. ХАРКОВА
канд. техн. наук, доц. Володимир Криворучко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Стан геодезичних мереж у великих населених пунктах України не
задовольняє сучасним вимогам. Можливі три виходи із ситуації, що
створилася.
1) Відновлення мережі.
2) Реконструкція мережі.
3) Створення нової мережі на сучасній технологічній основі.
Дослідження показали, що найбільш раціональним напрямком
реконструкції геодезичних мереж у населених пунктах є створення нової
геодезичної мережі на основі сучасних технологій. Економічний ефект
такого рішення обумовлюється розширенням їхніх функціональних
можливостей таких як: спільне використання мережі як обґрунтування
топографічних зйомок, будівництва, кадастру, інженерного моніторингу
об'єктів і земної поверхні, підвищення точності систем визначення місця
розташування й навігації.
Проект базується на опорній базисній мережі, що представляє собою
три пункти лінійно-кутової системи, у кожному пункті якої встановлені
базові станції системи супутникові визначення. Така схема обґрунтування
забезпечить на всій території населеного пункту рівномірне позиційне
поле з певними системними виправленнями.
Безпосередньо на території населеного пункту створюється система
пунктів другого класу, координати яких визначаються супутниковими
методами щодо опорної базисної мережі. Ці пункти встановлюються у
вузлових точках границь міста й районів. На базі пунктів другого класу по
границях міста й районів створюється полігонометрічна мережа третього
класу. Границі кварталів закріплюються пунктами полігонометрії
четвертого класу.
Особливістю основної висотної мережі, що будується на основі
нівелірних мереж I і II класів, є те, що високоточні нівелірні мережі
зв'язують кущі опорних реперів, призначених для спостережень за
осіданнями відповідальних будинків. Таким чином, створюється
геодинамічний полігон, призначений для контролю деформацій земної
поверхні, вирішення інших наукових та практичних задач, що потребують
визначення вертикальних переміщень обєктів.
Найважливіше місце в створенні сучасних мереж є вибір системи
координат. Запропонована топоцентрична вузлова система координат, що
математично строго зв'язана із Загальземним еліпсоїдом.
Розглянута робота є частиною досліджень, пов'язаних з кафедральною
темою НДР «Геодезичне забезпечення функціонування нерухомості».
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА НЕРУХОМІСТЬ
канд. техн. наук, доц. В. Криворучко, ст. викл. Л. Троценко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Середовище проживання людини являє собою сукупність
природних і штучних об'єктів, що забезпечують задоволення духовних і
матеріальних потреб. Об'єкти, створені працею людини і пов'язані з
конкретним місцем, називаються об'єктами нерухомості[1]. Основою
створення об'єктів нерухомості є будівництво. Будівництво складних
інженерних об'єктів неможливо без застосування сучасної будівельної
техніки. Основною їх особливістю є широке застосування комп'ютерних
керуючих систем і цифрове управління будівельним обладнанням, що
дозволяє повністю автоматизувати виробничі процеси. Прикладом повної
автоматизаціїз емельнихробіт є комплекс обладнання дистанційного
керування
земельної
техніки,
розроблений
фірмою
Leica
Geosystems(Швеція).
Метою цих досліджень є аналіз взаємодії окремих систем існування
нерухомості і пошук причин порушень зв'язків між цими системами.
Існування об'єктів нерухомості можна розділити на чотири етапи,
вони такі:
1) проектування;
2) будівництво;
3) експлуатація;
4) утилізація.
Сучасні інноваційні технології дозволяють проектувати, будувати і
експлуатувати будь-які об'єкти, незалежно від їх складності.
Геодезія є одним з основних елементів об'єктів нерухомості. Вона
супроводжує ці об'єкти протягом усього терміну їх експлуатації.
Сучасні технології докорінно змінили існування об'єктів
нерухомості. Базою цих технологій є ГІС[2], що формує єдину систему
керування й розвитку нерухомості.
Незважаючи на певні досягнення в області впровадження
інноваційних технологій у проектуванні, будівництві, експлуатації й
утилізації споруджень[3], вітчизняна економіка не повною мірою реалізує
ці інновації, мають місце затягування строків будівництва, перевищення
бюджету, недостатня якість зведених об'єктів.
Аналіз сформованої ситуації показав, що основною причиною такого
стану є не повне використання всіх достоїнств сучасних інформаційних
технологій, а саме можливостей містобудівного кадастру.
Список використаних джерел:
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Нерухомість;
2. Alcínia Zita Sampaio /BIM as a Computer Aided Design Methodology in Civil
Engineering
3. Новейшие технологии в геодезии https://www.alifewithoutlimits.com.au/aboutsurveying/technology/
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК МІСТА
канд. техн. наук, доц. Роман Чубукін
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасні міста відіграють першочергову роль в розселенні людства.
Від їхнього сталого функціонування залежить розвиток суспільства в
цілому. Повна інформація про об’єкти, що знаходяться в межах міста є
основою муніципальної ГІС. Така інформація може бути використана для
розробки та здійснення проектів функціонального зонування території, а
також інших програм із її розвитку.
На теперішній час згадані вище роботи як правило здійснюються за
картографічними матеріалами минулих років, даними поточної
статистичної звітності, аналітичними довідками комунальних служб,
матеріалами дистанційного зондування тощо.
Дані різноманітних інтернет сервісів для виконання таких робіт
практично не використовуються, що дещо знижує їх якість.
Серед таких сервісів слід відмітити: картографічні сервіси
(GoogleMAP, OpenStreet MAP, 2 ГІС), популярні соціальні мережі, бази
даних комерційних підприємств (ua-region.info, kompass.com). Інформація
зі вказаних джерел може бути отримана із застосуванням вбудованих
інструментів сервісів, із використанням додатковихбібліотек алгоритмів
(APIфункції), іншим чином визначеним власником сервісу, наприклад
копіюванням інформації із посиланням на джерело.
Найбільш зручними є вбудовані інструменти картографічних
сервісів. Такі інструменти дозволяють отримувати вихідну інформацію у
вигляді текстових файлів зі структурою XML документа та разом із
семантичним описом містить просторові данні, притаманні для
географічних об’єктів. Зокрема, систему координат та безпосередньо
координати. Така структура може легко імпортована в ГІС проект та за
необхідності перепроційована у систему координат проекту, що дозволяє
уникнути багатьох помилок.
Наведені вище положення були практично перевірені під час
розробки дослідного ГІС проекту Шевченківського району м. Харкова.
Застосування таких методів дозволило встановити поліфункціональний
характер багатьох ділянок, особливо в громадському центрі міста та
локальних центрах. До того ж деякі ділянки мають обмеження в
користуванні, які викликані знаходженням їх в охоронних зонах
різноманітних об’єктів, розповсюдженням ерозійних процесів на території,
належності будівель, що знаходяться на ділянці до історичної спадщини
тощо.
Отже, в деяких випадках об’єктивне визначення функціонального
використання земельної ділянки являє складну практичну задачу,
вирішення якої дозволить значно підвищити якість управління містом.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ІНЖЕНЕРНОЇ
ГЕОДЕЗІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ GOOGLE
доц. Анатолій Баштовий, ст. викл. Олександр Торубалко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Протягом багатьох років частина студентів навчаються на заочному
відділенні. Заочне навчання, як різновид дистанційного, передбачає
опрацювання значної кількості матеріалу та виконання залікових завдань
самостійно. Сучасні інформаційні технології дають змогу значно
підвищити ефективність вказаного виду навчання завдяки: можливості
оперативної комунікації, створенню ефективних наочних посібників,
наявності інструментів автоматизованого контролю знань. Реалізація
вказаних положень можлива як із застосуванням декількох платформ, так
із використанням однієї інтегруючої платформи.
На кафедрі виконана спроба застосовувати інструменти корпорації
Google, які є досить якісними та безкоштовними.
Учбові матеріали (конспекти лекцій, методичні вказівки для різних
типів робіт) розміщені на віддаленому диску Googledrive, що дозволяє
студентам та іншим зацікавленим особам отримувати доступ до цих
матеріалів в будь-який час.
Інформація про роботу кафедри надана на сайті, який розроблений за
допомогою інструменту GoogleSite. Хоча даний webредактор не дозволяє в
повній мірі реалізувати всі функції, притаманні для сучасного сайту, тим
не менш він дозволяє створити доволі функціональний сайт.
У навчальному процесі можуть використовуватись інструменти
Google Документи, Таблиці, Презентації. Основні функціональні
можливості вказаних інструментів в цілому повторюють функції
найпоширенішого офісного пакету. Вони можуть використовуватись для
підготовки та перевірки практичних завдань, виконання розрахунків,
створення наочних посібників із лекційних та лабораторних курсів.
Для контролю засвоєння матеріалу кафедрою використані
GoogleФорми. Форми дають змогу розробляти тестові завдання із різними
типами відповідей: вибір одного або декількох варіантів відповідей,
встановлення правильних співвідношень відповідей, надання розгорнутих
відповідей. Форми дозволяють в автоматичному режимі збирати відповіді.
Дисципліни кафедри відносяться до практичних інженерних
дисциплін, які поряд із теоретичними знаннями передбачають оволодіння
навичками по роботі з геодезичними приладами та технологією виконання
геодезичних робіт. Отримання таких навичок дистанційно практично
неможливо тому для якісної підготовки спеціалістів необхідні заняття із
приладами в лабораторії або на геодезичному полігоні.
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ
РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ
ПРОЄКТУВАННІ РЕМОНТУ АВТОДОРІГ
канд. техн. наук, доц. Михайло Токарєв
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Застосування методики автоматизованої обробки результатів
геодезичних вимірювань при проектуванні капітального ремонту
автомобільних доріг дозволяє скоротити терміни виконання проектних
рішень, знизити вартість проектних робіт та підвищити якість розроблених
проектних рішень.
При
розробці
методики
єдино-форматної
наскрізної
автоматизованої обробки результатів геодезичних вимірювань виконано та
наведено:
– обґрунтування доцільності єдино-форматної наскрізної автоматизованої
обробки результатів геодезичних вимірювань для задач проектування
ремонтних робіт автомобільних доріг;
– аналіз класифікації, структури та принципів функціонування сучасних
систем автоматизованого проектування;
– аналіз функціональних можливостей сучасних програмних комплексів
призначених для обробки результатів геодезичних вимірювань та
проектування капітального ремонту автомобільних доріг;
– огляд алгоритмів процесу отримання і автоматизованої обробки
результатів геодезичних вимірювань при створенні вихідних матеріалів
для розробки проекту капітального ремонту автомобільної дороги;
– огляд технології проведення польових інженерно-геодезичних
вишукувань;
– огляд функціональних можливостей геодезичного обладнання для
вимірювальних робіт;
– огляд порядку побудови цифрової моделі ситуації і цифрової моделі
рельєфу.
У результаті проведених досліджень доведено, що найбільш
доцільним є використання інтегруючих програмних, наприклад
AutoCADCivil 3D, CredoDAT, CredoRoad, які дозволяють виконувати
обробку результатів всіх видів польових вишукувань, готувати вихідні
топографічні матеріали із застосуванням різних джерел картографічних
даних (геодезичні зйомки, архівні матеріали, супутникові знімки).
Функціональні можливості вказаних систем дозволять виконувати
варіативне проектування дорожнього полотна, розв’язок, відкосів, стін із
отриманням тривимірної моделі яка є основою для виконання розрахунків
на міцність елементів дорожньої інфраструктури.
Наскрізні системи також дають змогу проектувати заходи із
спорудження дороги, виконувати контроль виконаних робіт.
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ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ
МІСТ – КРОК ДО ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
канд. техн. наук, доц. Юлія Радзінська
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

канд. техн. наук, доц. Ольга Доброходова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для багатьох наук земля була і залишається предметом вивчення. Це
пов’язано з її значенням та роллю для розвитку соціально-економічних
процесів міста чи країни. Розвиток міста прямим чином характеризується
станом земельних ресурсів. В сучасних умовах важливе значення мають
теоретичні та практичні проблеми формування ринку міських земель в
Україні. Ситуація в містах є специфічною, хоча загалом напрями розвитку
ринку земель міст країни подібні по технологічних i процедурних
питаннях.
Інвестиційна привабливість земель вже протягом останнього століття
являється предметом наукових досліджень. У працях зарубіжних та
вітчизняних авторів велика увага приділяється вивченню багатьох питань
раціонального використання земельних ресурсів за рахунок залучення
інвестицій.
На даному етапі розвитку, головними чинниками, що формують
земельні відносини міст є: інвестиційна привабливість території,
раціональність її функціонального використання та ціна землі. На перше
місце, при цьому, виходить нормативна грошова оцінка земель міста як
фактор управління розвитком міської території.
Значна частина земель міст зайнята міською транспортною та
інженерною інфраструктурою. При цьому, за останні 20 років рівень
транспортної інфраструктури та автомобілізації крупних міст України
збільшився в 1,5 – 2 рази. Тому, виходячи з даних тверджень, можна
виділити одну з найважливіших
проблем – розвантаження земель
міськихтериторій. Інша проблема територій міста – звільнення великих
територій міста шляхом реконструкції та технологічної переробки міських
мереж та головних споруд інженерно-комунальної інфраструктури.
Суттєво змінюються тенденції та характер технічного обґрунтування
земельно-кадастрових планів та генеральних планів міст. Інвестиційна
привабливість та вартість земель міст повинна бути закладена в основу
планувальних рішень та враховувати вартісні і технологічні показники їх
реалізації.
Таким чином, реалізація земельної політики міста передбачає
ефективне функціонування системи управління земельними ресурсами, яка
включає планування і організацію використання земель, земельних ринків.
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Секція «Людина та навколишнє середовище»
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ВІД ПОЛІГОНІВ ТА
СХОВИЩ
канд. техн. наук, доц. В. Зайцева, ас. О. Нестеренко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При рекультивації порушених земель від полігонів та сховищ,
приділяється значна увага до повернення цих земель у господарське
користування, попередження негативних наслідків змін природнотериторіальних комплексів, створення на місці порушень продуктивних і
раціонально організованих елементів культурних антропогенних
ландшафтів, поліпшення умов навколишнього середовища та підрахунків
збитків від руйнації ґрунтового покриву, а також прилеглих річок,
водоймищ, атмосферних забруднень та інш.
Процес рекультивації порушених земель здійснюється поетапно.
Розрізняють три головні етапи: підготовчий, гірничотехнічний та
біологічний.
Підготовний етап включає в себе обстеження порушених і
порушуваних земель, складання техніко-економічних обґрунтувань і
технічних робочих проектів з рекультивації.
Гірничотехнічний етап передбачає підготовку території до
запроектованого виду цільового господарського використання.
Біологічний етап передбачає заходи з відновлення родючості й
продуктивності порушених земель.
Рекультивація проводиться після закінчення стабілізації закритих
полігонів, коли звалищний ґрунт досягає стійкого стану. Також
проводиться посадка багаторічних трав, чагарників, дерев.
Наведемо приклад, як у лабораторії Харківського національного
університету будівництва та архітектури (ХНУБА), досліджували проби
ґрунту взяті на територіях, які прилягають біля полігону ТПВ м. Лозова.
Експериментально досліджували хімічний аналіз ґрунту та кількісне
визначення рухомих форм азоту (азот-амонійний). Результати визначення
представлені в таблиці.
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Таблиця − Результати хімічного дослідження ґрунтів на територіях
прилеглих до полігону ТПВ
№ точці
pН
Концентрація NН4+,
відбору
мг/кг ґрунту
1
6.3
174
2
6.4
96
Як бачимо з таблиці, усі результати знаходяться у нормативних
межах.
Висновок: при виборі напряму рекультивації слід ураховувати те, що
землі, які рекультивуються і ті, що знаходяться поряд, після закінчення
робіт повинні представляти собою оптимально сформовану і економічно,
екологічно збалансовану ландшафтну територію.
ВИМІРЮВАННЯ СO2 В ПРИМІЩЕННІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ
канд. техн. наук, доц. Ю. Левашова, канд. техн. наук, доц. Н. Косенко,
канд. техн. наук, доц. А. Коваленко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

За вмістом діоксиду вуглецю судять про чистоту повітря в житлових
та громадських будівлях. Значне накопичення цієї сполуки в повітрі
закритих приміщень вказує на санітарне неблагополуччя приміщення
(скупченість людей, погана вентиляція), які призводять до ацидозу –
процесу окислення крові, завданого підвищенням концентрації СО2 у
повітрі, що потрапляє в організм. Контролювати рівень вуглекислого газу
в приміщенні відповідно до санітарно-гігієнічних норм є важливою
задачею, вирішення якої впливатиме на продуктивність праці та
самопочуття людей, що знаходяться в цьому приміщенні.
Експериментальні дослідження проводилися за допомогою
термогігрометра − сигналізатора HT-2000, в учбових аудиторіях
Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Вимірювання відбувалося на початку, в середині та наприкінці
навчального заняття. Були проведені два типи експеримента в натурних
умовах. В першому експериментальні вимірювання проводились у
приміщенні лекційної аудиторії. В другому – в лабораторії. Діапазон змін
концентрації СО2 протягом експерименту склав 912÷3468 мг/м3
(450÷1900ppm). Провітрювання приміщення впродовж 10 хвилин
знижувало концентрацію двоокису вуглецю в два рази.
Контроль рівня діоксиду вуглецю дуже важливий, для нормального
самопочуття людини. Особливо, такий контроль важливий для людей з
категорій ризику (діти, люди похилого віку, а також хворі). У великих
кількостях він може суттєво впливати на здоров’я. Важливим є вплив на
розумову активність і на концентрацію уваги, найбільш важливо це у
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офісах та навчальних закладах. Якість повітря в таких місцях повинна бути
дуже високою. Таким чином, питання контролю якості повітря у
внутрішньому середовищі не втрачає своєї актуальності з часом, тому що
мікроклімату приміщень належить ключова роль, так як протягом дня
головну частину свого часу люди проводять вдома, на роботі або в школі.
Встановлення пластикових вікон та дверей з ущільнювачами позбавляє
приміщення природної вентиляції.
За результатами експериментальних досліджень концентрація СО2 в
межах однієї лекції збільшується в чотири рази. Проведені заміри
показують, що для досягнення допустимої концентрації СО2 в лекційних
приміщеннях та лабораторіях недостатньо проводити провітрювання під
час перерв. Для забезпечення нормованих параметрів повітря приміщень, а
саме для контролю концентрації діоксиду вуглецю в учбових
приміщеннях, необхідно: обов'язково провітрювати приміщення до
початку якогось процесу та після; залишати вікна неповністю зачиненими.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ПРИ ЗНЕШКОДЖЕННІ НЕПРИДАТНИХ
ПЕСТИЦИДІВ
д-р техн. наук, доц. О. Крот
Харківський національний університет будівництва та архітектури

За останніми статистичними даними в Україні накопичено десятки
тисяч тонн небезпечних пестицидів у багатьох областях, які зберігаються з
порушенням норм, на відкритій місцевості, становлячись джерелом
отруєнь і хвороб серед місцевого населення. Кілька міжнародних
природоохоронних конвенцій, спрямованих на захист здоров'я людини і
навколишнього середовища визнають, що існує нагальна необхідність для
екологічно безпечного знищення небезпечних хімічних речовин, у тому
числі і непридатних пестицидів. Доведено, що пестициди з будь-яких
сховищ мігрують в навколишнє середовище та виявлені у всіх екологічних
системах. Непридатні пестициди в Україні ізолюють в спеціальних
сховищах. Цей метод дорогий і пов'язаний з труднощами при виборі
земельної ділянки під будівництво могильників, організації збору та
транспортування речовин, потребує значної площі для створення
санітарно-захисних зон і, що найважливіше, цей спосіб не вирішує до
кінця існуючу проблему.
Постановка завдання дослідження: орієнтуючись на оцінку
застосування технології спалювання в європейській практиці, термічне
знешкодження пестицидів є одним з ефективних методів утилізації
непридатні пестициди, без утворення стічних вод. Було досліджено спосіб
знищення і визначена ефективність використання каталітичної системи для
очистки викидів, які утворюються при термічному знешкодженні
пестицидних відходів, що містять різноманітний перелік токсичних
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сполук. Каталітичне знешкодження органічних речовин проходить при
більш низьких температурах у порівнянні з тими, які необхідні для
звичайного згоряння. Наприклад, для спалювання бензолу в повітрі
потрібна температура 562 °С, але в присутності каталізатора вона
знижується до 300 °С. Також, застосування каталізаторів забезпечує
економію палива на 60% при спалюванні монооксиду вуглецю, а і при
спалюванні толуолу –70%. Температура початку реакції окислення
залежить в основному від природи домішок і активності каталізатора.
Найбільш низькі температури початку реакції окислення характерні для
каталізаторів з металів платинової групи, а найбільш високі – для оксидів
металів (алюмінію, міді, хрому, марганцю, кобальту тощо). Застосування
дешевих каталізаторів з високою температурою початку реакції окислення
(менш активних), призводить до збільшення габаритів установок і
підвищеної витрати палива, необхідного для підтримки температурного
режиму знешкодження. Температура газоподібних відходів на вході в
термокаталітичний реактор повинна бути не нижче температури початку
реакції окислення.
СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МІСТОБУДІВНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
канд. техн. наук, доц. Ю. Кулявець, ст. викл. П. Карлаш
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» №2354-VIII від
20 березня 2018 року визначає механізми урахування екологічних аспектів
при розробці та прийнятті проектів документів державного планування.
Раніше під час розробки державних, місцевих або галузевих програм
оцінювали лише можливі економічні переваги того чи іншого шляху
розвитку, а відтепер враховують і наслідки впливу будь-яких ініціатив на
довкілля в довгостроковій перспективі.
Стратегічна екологічна оцінка необхідна для визначення, опису та
оцінювання наслідків, що впливають на довкілля та здоров’я населення
через виконання документів державного планування (містобудівна
документація: генеральний план, детальний план території або план
зонування
території,
схеми
планування
району,
стратегій,
загальнодержавних програм, державних цільових програм та інших
програм і програмних документів, які розробляються та/або підлягають
затвердженню
органом
державної
влади,
органом
місцевого
самоврядування), розроблення заходів із запобігання, зменшення та
пом’якшення можливих негативних наслідків.
Положення Закону, зокрема, поширюються на документи
державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового
господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості,
транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів,
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охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або
землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів
діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на
довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для
територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі,
крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду.
Стратегічна екологічна оцінка включає такі етапи:
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про
стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та
консультацій, врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку,
результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про
затвердження документа державного планування, моніторинг наслідків
виконання документа державного планування для довкілля та здоров’я
населення.
Стратегічна екологічна оцінка дозволяє побачити, які виклики є в
контексті екології, як мінімізувати їх негативний вплив, які дії потрібно
зробити на випередження або задля оптимізації наявних загроз.
ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД
ас. Н. Онищенко, канд. техн. наук, доц. А. Самохвалова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У наш час проблема забезпечення належного екологічного стану
водноресурсного потенціалу залишається актуальною для всіх регіонів
України, а проблеми, пов’язані з впровадженням нових технологій з метою
раціонального використання водних ресурсів та очищення стічних вод, є
досі не вирішеними в повному обсязі. Оскільки нафтове забруднення
відноситься до числа найбільших та найнебезпечніших за своїми
наслідками антропогенного впливу на природні екосистеми виникає
нагальна необхідність розробки та впровадження ефективних компактних
установок невеликої продуктивності (1-25 м3/год) у зв’язку з великою
кількістю джерел утворення подібних стічних вод та практично відсутніми
ефективними типовими проектами.
Проблему
очистки
стічних
вод,
які
містять
грубо-,
дрібнодисперговані нафтові забруднення та завислі речовини, можна
вирішити за допомогою комбінованого методу очистки. Він передбачає
послідовну обробку стічних вод в модернізованих електричному апараті та
в модульному пристрої, в якому здійснюється основний етап глибокого
очищення стічних вод, а також порушення стабільності емульгованої
частини нафтових забруднень. Попередня електрична обробка
здійснюється для запобігання утворенню і розвитку біозростань в
139

коалесцентному фільтрі удосконаленого модульного пристрою. Крім того
в модульному пристрої суміщаються процеси тонкошарового
відстоювання більш великих нафтових частинок в тонкому шарі та
сепарації з ефектом коалесценції більш дрібних при фільтрації води через
плаваюче завантаження. Підвищення загальної ефективності роботи
установки досягається за рахунок досягнення одночасно процесу
видалення основної частини концентрації твердих завислих часток в
тонкошарових каналах до коалесцентного фільтру.
Дослідження проводилися в лабораторних, а також в промислових
умовах (води вагонного депо мийки цистерн), в яких досліджувався вплив
електричної обробки на інтенсивність біозростань, як окремо, так і в
комбінації з модульним пристроєм. Максимальний ефект очистки стічної
води становив від: завислих речовин ‒ 63-88%; від нафтопродуктів 85-95%;
зменшення середньої швидкості біозростань ‒ 95,9-97,5%
Отже, підтверджено ефективність комбінованого метода очистки
стічної води від грубо-, дрібнодиспергованих нафтових забруднень і
завислих частинок послідовною обробкою в модернізованому
електричному апараті та в модульному пристрої.
ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОБ'ЄКТІВ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ
к.б.н., доц. Г. Чернишенко, к.т.н., доц. К. Пономарьов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При енергетичному засвоєнні водних ресурсів річок, тобто
будівництві гідроелектростанцій обов’язково мають бути вирішені
екологічні та природоохоронні питання. На етапі прийняття рішення про
використання водних об’єктів слід враховувати результати багаторічного
моніторингу за станом довкілля в даному районі (стан ґрунтового покриву
і рослинних асоціацій, зміна хімічного складу ґрунтів, донних відкладень і
води під антропогенним впливом). Проектування гідроелектростанції має
вестися на основі попередньо розроблених схем комплексного
використання водних ресурсів річкового басейну, що включають
природоохоронні заходи та схеми енергетичного використання водотоку.
Надзвичайно гостро стоїть питання про збереження заплав і
заплавних земель, які є, з одного боку, базою природного і культурного
ресурсовідновлення, а з іншого - природним біохімічним бар'єром річки.
Тому під час проектування гідровузлів і водосховищ (виборі позначки
НПУ, дзеркала водосховища і встановленні площі затоплення) важливе
значення надається збереженню заплавних земель і старопахотних угідь.
Вирішення цих питань досягається техніко-економічним обгрунтуванням
(ТЕО) вибору створу ГЕС, захистом заплавних земель шляхом
обвалування і за допомогою спеціальних випусків ГЕС і гідровузлів.
На стадії проектування виробничих, сільськогосподарських,
комунально-побутових об'єктів на водозборах водосховищ і прилеглих до
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них ділянках слід провести модельні імітаційно-оптимізаційні розрахунки
для встановлення допустимого внеску цих об'єктів у забруднення водотоку
і обґрунтування їх основних екологічно прийнятних параметрів.
Чітке виконання природоохоронних заходів, безсумнівно, буде
просувати розвиток гідроенергетики, що потребує відповідної перебудови
проектування: перегляд схем використання річок, вибір підпірних відміток
гідровузлів, визначення встановленої потужності гідроелектростанції.
Висновки: в ході проектування гідроелектростанції необхідно
вирішити наступні екологічні питання:
1. Зібрати і проаналізувати екологічну інформацію, в тому числі
екстремальну з урахуванням екологічної надійності, безпеки і ризику;
2. Провести комплексну кількісну оцінку екологічних наслідків;
виділити з них пріоритетні та первинні;
3. Розробити ліквідаційні (природоохоронні) заходи
щодо
природного комплексу в цілому, так і для окремих екологічних об'єктів на
стадії ТЕО і при прийнятті загальних інженерних рішень;
4. Звернути особливу увагу на виконання в будівельній практиці усіх
намічених в проектній документації природоохоронних заходів;
5. Передбачити постійний облік і нормування споживання та
витрачання водних ресурсів в межах водозбору.
ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОЧАРУ
д-р техн. наук, проф. В. Юрченко, канд. техн. наук, доц. О. Лебедєва,
канд. техн. наук, доц. О. Мельникова,
канд. техн. наук, доц. А. Самохвалова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Біовугілля (або біочар) - вугілля, що утворюється внаслідок процесу
низькотемпературної утилізації відходів біологічного походження
(біомаси) методом безперервного піролізу. Біочар із сосни (Pinus sylvestris
L.), властивості якого було розглянуто в даному дослідженні,
виготовлений в піролізній печі в процесі безкисневого піролізу в
лабораторії технології захисту довкілля за допомогою біовугілля на
кафедрі охорони навколишнього природного середовища та водного
господарства Науково-дослідного інституту охорони навколишнього
середовища Вільнюського технічного університету імені Гедіміна.
Об'єкт дослідження - сорбційні властивості біочару при видаленні
органічних забруднень та N-NH4 з стічних вод.
Біочар за допомогою сит розділили на наступні фракції: 1-1,25 мм,
1,25-2,5 мм, 2,5-5 мм, 5-7 мм. Експерименти з фракціями біочару
проводили в динамічних (видалення органічних забруднень із стічних вод
паперової фабрики) і статичних умовах (видалення органічних забруднень
із стічних вод паперової фабрики та видалення N-NH4 з модельних
мінералізованих стічних вод).
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Експеримент проводили на лабораторній установці кафедри безпеки
життєдіяльності та інженерної екології, що складалась з чотирьох
пластикових колонок циліндричної форми (довжиною 133 мм і діаметром
21,5 мм), закріплених на штативі. Кожна колонка була забезпечена
металевим фільтром для запобігання висипання завантаження (біочару). У
кожній колонці був відвід, виконаний з гумової трубки, з регулятором
швидкості потоку на виході. В ході експерименту контролювали такі
параметри: вихідна концентрація забруднюючої речовини у стічній рідині,
час контакту стічної рідини з адсорбентом, розмір фракції біочару.
Результати дослідження: найбільш високі показники в сорбційній
очистці водних середовищ від органічних забруднень (реальних стічних
вод паперової фабрики) і N-NH4 (модельних мінералізованих вод)
продемонструвала найменша фракція біочара - 1-1,25 мм. Максимальна
сорбція органічних забруднень цією фракцією біочара відбувалася дуже
швидко - ≤ 15 хв, сорбційна ємність досягала 11,6 мг ХПК / г, швидкість
сорбції - 30,0 мг ХПК/г на год. Ефект очищення стічних вод від органічних
речовин коливався від 33,3 до 92,2%. Також після проведення
трьохфакторного експеримента, в якому контролювали розмір фракції
біочара, час контакту та видіжну концентрацію забруднюючої речовини
встановлено, що при взаємодії двох факторів – розмір фракції та вихідна
концентрація, а точніше при їх зменшенні, досягається найбільший ефект
очищення.
Секція «Металеві та дерев’яні конструкції»
РОЛЬ ТА МІСЦЕ КОЕФІЦІЄНТІВ ПУАССОНА В РОЗРАХУНКАХ
ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
канд. техн. наук, проф. Ю. Г. Перетятько
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Як відомо, на всіх рівнях будови деревини спостерігається
анізотропія її механічних властивостей. Сама будова деревини на
макрорівні визначає три взаємно перпендикулярні напрямки так званої
природньої анізотропії: уздовж волокон (вісь Z), поперек волокон
радіально (вісь Х) і поперек волокон тангенційно, тобто по дотичній до
річного шару (вісь У). Така модель відповідає ортогонально анізотропному
(ортотропному) тілу. Їй відповідає узагальнений закон Гука, що має вид:
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В (1) для коефіцієнтів Пуассона прийняті позначення: перший індекс
вказує напрямок деформації, а другий-напрямок дії напруження.
142

Додатково до (1) також мають місце залежності: E i   i, j  E j   j,i . (2)
Рівняння (1) описують просторовий напружено-деформований стан
(НДС) і використовуються у відповідних задачах з розрахунку фанери в
клеєфанерних конструкціях (проблема відриву фанерної стінки від
дощатоклеєних поясів в балках і т.ін.).
Для більшості дерев’яних конструкцій на сьогоднішній день
прийнятною є математична модель анізотропії у вигляді трансверсальноізотропного (транстропного) тіла, для якого є два головні напрямки
анізотропії: вздовж волокон та в перпендикулярних до них напрямках,
тобто площина ХОУ, що є перпендикулярною до осі Z, розглядається, як
площина ізотропії. Узагальнений закон Гука для транстропного тіла має
вид:


1
1
x 
 ( x   90,0   y )  90,0   z ,  y 
 ( y   90,0   x )  90,0   z ,
E 90
E
E 90
E
 yz
 xy



,  yz 
(3)
  zx  zx .
 z   0,90  ( x   y )  z ,  xy 
G 90
E90
E
G
G
Вирази (3) безпосередньо випливають з (1) з урахуванням (2) та
наступних прийнятих умов:
E
E x  E y  E90 ; G xy  G yx  G 90 ;  xy   yx  90 ;  zx   zy   0,90   90,0  90 .
E
З наведених залежностей (1) (3), бачимо, що для визначення усіх
компонентів НДС необхідно знати значення коефіцієнтів Пуассона. В СНиП
ІІ-25-80 для залежностей (3) вони мали значення:  90,0  0,5 ,  0,90  0,02 , але
не задовольняли умові (2). В актуалізованій редакції СНиП вони під
кореговані:  90,0  0,45 ,  0,90  0,018 . На жаль, в ДБН В.2.6-161:2017 їх немає.
ДОЩАТОКЛЕЄНІ БАЛКИ З НЕСИМЕТРИЧНИМ АРМУВАННЯМ
канд. техн. наук, проф. Ю. Г. Перетятько,
канд. техн. наук, проф. Д. Л. Череднік
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Уже протягом багатьох років в існуючій літературі з дерев’яних
конструкцій для обчислення геометричних характеристик поперечних
перерізів дощатоклеєних балок з несиметричним армуванням розмірами
bxh наведені спрощені формули:
2

bh
 (1  2n ) 
bh
(1  4n)
дер
 0 
;
,
(1)
Sпр
 0 
12 (1  n)
8  (1  n ) 
де   A s / bh - процент армування; n  E s / E - відношення модулів
пружності сталі і деревини; h 0 – відстань від стиснутої крайки
перерізу до осі арматури в розтягнутій зоні. Формули (1) отримані за
умови: h = h0. Вони достатньо прості і є зручними при компонуванні
дер
I пр

3

2
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перерізу балки. Але за сучасних обчислювальних засобів немає проблеми
обчислювати геометричні характеристики поперечних перерізів таких
балок за точними виразами:
bh 3
h
дер
(2)
I пр  I дер  I y,s  n 
 bh  (  h p ) 2  A s  (h 0  h c ) 2  n ;
12
2
2
h (1  2n )
bh c
h0
дер,max
max
;
; hр 
.
(3)
hc  0 
Sпр
 Sдер 
2  (1  n )
2
2 (1  n )
Моменти опору для стиснутої крайки та на рівні розтягнутої арматури є
дер,c
дер
дер,p
дер
незмінними:
(4)
Wпр
 I пр
/ hc ;
Wпр
 I пр
/ h0 .
У таблиці наведені порівняльні розрахунки геометричних характеристик
Геометрична характеристика За спрощеною
За точною
перерізу
формулою
формулою
h=100см, h0=97см, μ=3%
4
Момент інерції I, см
3264112.75
3477470.00
4
Моменти опору W, см :
а) для стиснутих волокон σс
48700.13
51175.55
б) для розтягу арматури σа
108893.48
119713.74
3
Статичний момент S, см
44923.13
46174.46
Відношення S/I для τmax, 1/см
0.014
0.013
h=100см, h0=96см, μ=3%
4
Момент інерції I, см
3164198.00
3451426.50
4
Моменти опору W, см :
а) для стиснутих волокон σс
47701.18
51079.39
б) для розтягу арматури σа
106659.85
121400.18
3
Статичний момент S, см
44001.66
45656.83
Відношення S/I для τmax, 1/см
0.0139
0.0132

%
похибки
6.14
4.84
9.04
2.71
-3.65
8.32
6.61
12.14
3.63
-5.12

Із таблиці бачимо, що похибки обчислень є значними та залежать від h0.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ХОЛОДНОГНУТИХ
ПРОФІЛІВ
канд. техн. наук, доц. В. В. Рюмін, ас. Ю. Ю. Солодовник
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Використання холодногнутих профілів в будівельній практиці
обумовлена низькою собівартістю у порівнянні із звареними та
гарячекатаними, можливістю виготовлення із їх застосуванням широкого
спектра конструкцій.
Однією із таких конструкцій є стелажні системи для зберігання
товарів та виробів різноманітного призначення. Елементи стелажних
систем (стійки, балки) мають технологічні отвори різноманітної
144

конфігурації. Було проведено дослідження впливу перфорації на перехід
коротких зразків в граничний стан, програма випробувань включала до
себе як чисельні дослідження так і натурні випробування (рис 1-3).

Рисунок 1 – Зразок під
час випробування на
стиск

Рисунок 2 – Зразок
після випробувань

Рисунок 3 – Розподіл
еквівалентних напружень за
результатами чисельних
досліджень

Вичерпання несучої здатності короткої стійки під час випробувань
на стиск відбулося внаслідок втрати місцевої стійкості поясів, аналогічна
картина спостерігається при розрахунках чисельних моделей. Фактична
критична загрузка за результатами натурних випробувань знаходиться в
інтервалі значень 143-154кН, а за результатами чисельних досліджень
121кН. Розбіжності між результатами можна пояснити наявністю зон
зміцнення матеріалу профілю в місцях згину.
Висновки: У ході проведених досліджень коротких стійок палетних
стелажів отримані значення критичних навантажень для стійок, які мають
різні форми отворів, та виготовлені із різних марок сталей. Як натурні так
і чисельні дослідження показали, що вичерпання несучої здатності
досліджених зразків відбувається внаслідок втрати місцевої стійкості
поличок. На підставі отриманих результатів визначено ефективну площу
поперечного перерізу стійки, значення якої може бути використано для
розрахунків мінімальної осьової несучої здатності стійки палетного
стелажа у відповідності до ГОСТ Р 56567-2015 (ЕН 15512:2009) «Стеллажи
сборно-разборные. Нормы расчета».

145

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА СТІЙКІСТЬ
КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬНИХ РИШТУВАНЬ
канд. техн. наук, проф. Ю. Г. Перетятько,
канд. техн. наук, доц. С. Б. Агеєнко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Протягом багатьох років в Україні і всьому світі широко
застосовуються будівельні риштування для виконання будівельних та
оздоблювальних робіт фасадів будинків і споруд різного призначення.
Риштування являють собою просторову стержньову систему, яка
виготовляється із окремих секцій з елементами із труб з перерізами від
Ø42х1.5 до Ø48х3.5мм у залежності від висоти риштувань. Висота
конструкцій риштувань залежить від висоти будівлі і може досягати 100150 м і більше. Завдяки незначній вазі окремих секцій риштування досить
легко та за короткий час збираються вручну та охоплюють значні площі
поверхонь фасадів будинків. Незначна вага секції перш за все
зумовлюється підвищеною гнучкістю елементів, що входять до її складу.
Основними вимогами до риштувань є: безпека при виконанні
будівельних робіт; забезпечення міцності та стійкості конструкцій, їх
довговічності та надійності; незначна вартість риштувань; універсальність,
що ураховує різні ступені складності конструктивних рішень фасадів;
простота монтажу і демонтажу.
Не дивлячись на те, що будівельні риштування полегшеного типу
застосовуються у будівництві багато років, навіть останнім часом мають
місце факти руйнування цих конструкцій та пов’язаних з ними людськими
жертвами. Це вказує на те, що конструкції будівельних риштувань,
незважаючи на їх зовнішню конструктивну простоту, як просторових
стержньових систем, ще недостатньо науково досліджені у напрямку
вивчення особливостей їх поведінки у період експлуатації, включаючи
вплив різних факторів на їх несучу здатність.
У результаті досліджень автори отримали наступні результати:
− сформульовано фактори, що суттєво впливають на несучу здатність
конструкцій риштувань: 1) кріплення до стіни по висоті риштувань; 2)
неперпендикулярність торців труб стійок у їх стиках, а також можливість
зміщення у стиках осей труб, що зумовлюють у стиках появу згинальних
моментів;
− розроблено методику розрахунку за деформованою схемою конструкцій
будівельних риштувань різних типів з урахуванням зміни їх розрахункових
схем у процесі навантаження завдяки поетапному виключенню початкової
податливості у стиках стійок. При цьому значення напружень та
згинальних деформацій значно вищі, ніж за недеформованою схемою.
Авторами вирішено актуальну науково-технічну задачу з
удосконалення методики розрахунку будівельних риштувань з елементами
підвищеної гнучкості, що дозволяє ураховувати їх конструктивні
особливості.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ШАРНІРНИХ ВУЗЛОВИХ З’ЄДНАНЬ
В ЗОНІ ПОСЛАБЛЕННЯ ПЕРЕРІЗУ СТАЛЕВОЇ БАЛКИ
канд. техн. наук, доц. В. В. Рюмін, ас. Ю. Ю.Солодовник
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вирізи в балках здійснюються для забезпечення зручності їх
приєднання у взаємно перпендикулярних напрямках. Однак наявність
вирізу частини полички однієї із балок призводить до того, що
непідкріплена частина стінки може втратити стійкість внаслідок чого
вичерпується несуча здатність вузлового з’єднання. Рекомендації щодо
розмірів вирізів наведені у типових серійних рішеннях, однак їх статус на
сьогодення є невизначеним. При реконструкції конвективної шахти котла
ТЕЦ ПАО «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», були застосовані
конструктивні рішення вузлів, що приведені на рис.1. Оскільки
реконструкція здійснювалась в обмежених умовах то постало питання о
можливості збільшення зон вирізів. На підставі дослідження чисельних
моделей були надані рекомендації, щодо максимальних розмірів вирізів.
Були дослідженні з’єднання із зміщенням вирізу відносно полички
головної балки від 15мм (за типовою рекомендацією) до 50мм (за
завданням замовника) (рис.2-3).
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Рисунок 1- Конструктивне рішення вузлового з’єднання
100

Рисунок 2- Форма втрати стійкості Рисунок 3- Форма втрати стійкості
(коеф. запасу стійкості -9.84 )
(коеф. запасу стійкості -18.56 )
Чисельні розрахунки показали можливість збільшення зони вирізу в
місці вузла, при збереженні достатнього рівня місцевої стійкості частини
стінки другорядної балки.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКУ КОРИСНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
канд. техн. наук, доц. О.В. Пригунков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Основною проблемою визначення строку експлуатації що залишився
(терміну економічного життя об'єкта) є встановлення реального технічного
стану конструктивних елементів будівель і залишкового експлуатаційного
ресурсу використаних будівельних конструкцій та матеріалів.
У процесі експлуатації об'єктів постійно відбувається зниження
основних характеристик матеріалів та конструкцій, в той час як діючі
норми не сьогоднішній день не розглядає в точної градації часовий
чинник. Наприклад, житлових будинків з класами наслідків СС2 мають
нормативний термін служби до 100 років відповідно орієнтовним терміном
рекомендованим ДБН В.1.2-2: 2006 Навантаження і впливи, додаток В.
Однак в даний час в експлуатації знаходиться досить велика
кількість об'єктів, фактичний термін експлуатації яких перевищив їх
нормативні значення.
При цьому строк експлуатації будівель і споруд що залишився
залежить від великої кількості зовнішніх і внутрішніх факторів, що
впливають на тривалість окремих життєвих циклів об'єкта в цілому.
Також ефективний термін експлуатації об'єкта повинен враховувати
поточний технічний стан об'єкта та визначається з використанням лінійної
моделі за формулою:
Т ×Ф з
Т ет  н
100
де:
Фз – середньозважений фізичний знос об'єкта оцінки, який
визначається експертним шляхом на підставі поточного технічного стану
об'єкта.
Тн - нормативний термін експлуатації об'єкта.
Строк експлуатації будівель і споруд що залишився (строк корисної
експлуатації) визначається як різниця між нормативним і ефективним
строком експлуатації:
Т ост  Т н  Т ет
Остаточне значення величини накопиченого фізичного зносу з
урахуванням строку експлуатації що залишився, який враховує рівень
експлуатаційного ресурсу конструктивних елементів, може бути
визначений за формулою:
Т ф ×100
НФЗ 
(Tф  Tост )
де Тф - фактичний термін експлуатації об'єкта.
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СТАЛЕВІ БАЛКИ І КОЛОНИ З ПЕРЕРВНИМИ ПОЯСНИМИ
ЗВАРНИМИ ШВАМИ
к. т. н., проф. Ю.Г. Перетятько, к. т. н., доц. І.Ю. Ляшенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Зварні балки та колони з двотавровим поперечним перерізом завжди
займали ведуче місце серед номенклатури сталевих конструкцій. У той же
час вони продовжують виготовлятися з суцільними поясними зварними
швами. Але розрахунки даних конструкцій свідчать про те, що в більшості
випадків навантажень напруження в поясних швах є досить незначними і
тому самі шви потребують достатньо малих розмірів, але конструктивно їх
значно збільшують, створюючи в них значні недонапруження та,
відповідно, перевитрати зварювального матеріалу та високі енерговитрати,
не кажучи вже про працемісткість та екологічні аспекти.
Зазначені проблеми в значній мірі вирішує перехід від суцільних
поясних швів до перервних. Про те, що це є цілком реальним, було
підтверджено результатами теоретичних та експериментальних досліджень
з вивчення напружено-деформованого стану (НДС) та стійкості зварних
балок та колон з перервними поясними швами. Дані дослідження були
проведені кафедрою МДК ХНУБА у тісній співпраці з ТОВ з обмеженою
відповідальністю УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського.
За зазначеним науковим напрямком було успішно захищено чотири
кандидатські дисертації.
Перехід від суцільних поясних швів до перервних показав наступне:
1. У перервних швах по їх довжині сколюючі дотичні напруження, на
відміну від суцільних, змінюються не плавно, а сідлоподібно з вираженими
максимумами на кінцях їх ділянок. При цьому, максимальні значення
напружень в 2-3 рази перевершують значення аналогічних напружень в
суцільних швах. Але при цьому, їх робота відбувається також в пружній
стадії. Останнє свідчить про можливість застосування зварних балок та
колон з перервними поясними швами також і при вібраційних
навантаженнях.
2. У перервних поясних швах також мають суттєво змінний характер
розподілу по довжині їх ділянок поперечні напруження, які слід
ураховувати при оцінці міцності шва разом з вище зазначеними
поздовжніми напруженнями.
3. Перехід в балках від суцільних поясних швів до перервних
практично не впливає на їх прогини, а в колонах – не знижує запаси їх
стійкості.
4. Підсилення сталевих конструкцій шляхом приварювання до них
допоміжних елементів також є можливим з використанням перервних
зварних швів, що є актуальним, оскільки значно знижує утворення
термічних залишкових напружень.
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Наукові дослідження з розглянутого питання звичайно потребують
їх продовження та поглиблення. Але вже навіть сьогоднішні напрацювання
можуть бути успішно впровадженими у будівельну практику.
ТИПОЛОГІЯ ДЕФЕКТІВ ТА ПОШКОДЖЕНЬ МЕТАЛЕВИХ
НЕСУЧИХ ВЕЖ ДЛЯ ДИМОВИХ І ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ТРУБ,
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОШКОДЖУВАНОСТІ
д-р техн. наук, проф. С. М. Яровий
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Металеві несучі вежі для димових та вентиляційних труби є
складовою частиною багатьох технологічних процесів промислових
підприємств і вихід їх з роботи призводить до зупинки всього
виробництва.
Велика кількість димових та вентиляційних труб та їх несучих веж
промислових підприємств працюють протягом 50-70 років при
розрахунковому терміні 50 років.
При значних термінах роботи і складних умовах експлуатації
проблеми безпеки та збереження висотних споруд, забезпечення
довговічності та розрахунок залишкового ресурсу, подовження термінів
експлуатації потребують подальшого дослідження. Оцінка технічного
стану конструкцій металевих труб та їх несучих веж на основі здобутих
даних при обстеженні, визначення причин виникнення різних
пошкоджень, прогнозування їх розвитку, рекомендації по їх усуненню
дають змогу забезпечення надійності та безпечної експлуатації
конструкцій.
Таким чином, дослідження по забезпеченню надійності металевих
димових і вентиляційних труб та їх несучих веж, дослідження сукупної дії
динамічних, температурних, корозійних та експлуатаційних впливів,
оцінка довговічності та визначення залишкового ресурсу, розробка методів
і варіантів усунення пошкоджень є актуальним напрямком.
Під час експлуатації вони піддаються значним вітровим,
температурним, корозійним, сейсмічним та іншим впливам, що призводить
до виникнення суттєвих пошкоджень конструкцій.
Усі ці чинники несприятливо позначаються на експлуатаційній
довговічності металевих несучих веж та призводять до утворення і
накопичення значної кількості дефектів і пошкоджень.
Вихідними даними для аналізу пошкоджуваності металевих несучих
веж для димових та вентиляційних труб слугують матеріали висновків про
технічний стан і експертиз промислової безпеки 25 несучих веж.
Усі основні дефекти і пошкодження віднесені до однієї з трьох
категорій небезпеки (категорії А, Б, В) і класифіковані в табличній формі
залежно від виду і місця розташування, ймовірних причин виникнення, з
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визначенням методів виявлення і ознак виникнення, з описанням заходів
щодо попередження їх подальшого розвитку.
Проведено статистичну оцінку величин та характеру пошкоджень
виявлених дефектів та пошкоджень металевих несучих веж, удосконалено
визначення категорії небезпеки основних типів дефектів і пошкоджень,
встановлено гранично допустимі значення пошкоджень в залежності від
категорії небезпеки і технічного стану ( категорії I, II, III, IV).
Секція «Механізація будівельних процесів»
СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ
СУМІШЕЙ В УМОВАХ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА
д-р техн. наук, проф. Інга Ємельянова, канд. техн. наук,
доц. Володимир Блажко, канд. техн. наук, доц. Анна Аніщенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У зв'язку з воєнними діями на території України та інших держав
спостерігається руйнування інфраструктури та житлового фонду, що
потребує проведення масових об'ємів ремонтних та відбудовчих робіт. В
цих умовах використання технологічних комплектів малогабаритного
обладнання, яке дозволяє комплексно виконувати увесь цикл робіт в
умовах будівельного майданчика, є дуже актуальною проблемою.
Таке обладнання з успіхом може бути використано в
багатоповерховому, сільськогосподарському та котеджному будівництві.
Технологічні комплекти, що пропонуються, запатентовані в Україні,
пройшли широку апробацію в умовах сучасного вітчизняного будівництва,
в залежності від конкретних умов можуть бути використаними з різними
складовими видами нового обладнання, яке після створення на даний час
пройшло удосконалення.
До такого обладнання слід віднести:
– двопоршневірозчинобетонанососи прямоточні та протиточні із
шаровими та тарілчастими клапанами, які можуть працювати на бетонних
сумішах різної рухомості та призначення з максимальним розміром
заповнювача до 20 мм.;
– бетонозмішувачі нового покоління, які працюють у каскадному
режимі і які за короткий час дозволяють готувати суміші різного
призначення: рухомі і малорухомі, фібробетонні та сухі, з легким
заповнювачем і холоднотвердіючі для ливарного виробництва та ін.;
– обладнання для приготування фібробетонних сумішей в умовах
будівельного майданчика з виконанням повного робочого циклу при
сумісництві усіх технологічних операцій у часі, починаючи від нарізання
фібрових елементів до приготування та транспортування сумішей;
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– обладнання для приготування сухих будівельних сумішей, до якого
слід віднести тривальний бетонозмішувач, бетонозмішувач гравітаційнопримусової дії, турбулентний двомоторний змішувач – машини, що
працюють у каскадному режимі;
– робочі сопла з кільцевим насадком нової конструкції для
виконання робіт способом мокрого торкретування з максимальним
відскоком від поверхні, що обробляється, 5…10%.
Технологічні комплекти малогабаритного обладнання створені на
базі вищевказаних машин та обладнання, які після свого початкового
конструктивного рішення і впровадження при виконанні ремонтних робіт
на будівельних об’єктах пройшли удосконалення, що дозволило
розширити галузі їх використання. Крім того, створення на їх основі
технологічних комплектів дозволяє значно поліпшити організацію робіт,
скоротити час робочого циклу та підвищити ефективність експлуатації
такого обладнання.
Крім технологічних комплектів вказаного обладнання розроблено
новий технологічний комплект обладнання із двороторним турбулентним
змішувачем для приготування сухих будівельних сумішей, який може
бути рекомендованим для впровадження у будівництво безпосередньо для
виконання невеликих об’ємів робіт в умовах будівельного майданчика.
Таким чином, при різних комбінаціях вище приведеного обладнання,
технологічні комплекти, як показав досвід їх використання, ефективно
працюють на будівельних майданчиках різних галузей будівництва;
використовуючи наступні роботи:
– громадське та промислове будівництво;
– гідротехнічне будівництво;
– ремонтні роботи;
– реконструкція діючих будинків та споруд;
– бетонування підлог, сейфів;
– безопалубочне бетонування нетрадиційних конструкцій та споруд;
– приготування бетонних сумішей різної рухливості та призначення;
–використання обладнання в ливарному виробництві.
У порівнянні з традиційним обладнанням нові технологічні
комплекти дозволяють:
– готувати суміші рухомістю П=4…10 см з максимальним розміром
заповнювача 10 мм, фібробетонні та сухі будівельні суміші, будівельні
розчини;
– скоротити час приготування будівельних сумішей на 15…20%;
– збільшити коефіцієнт заповнення об'єму змішувачів до 0,7…0,75;
– з’єднати процеси перемішування компонентів суміші з активацією
її складових;
– транспортувати і виконувати торкрет-роботи на будівельних
сумішах широкої гами рухливості (П=6…14 см);
– знизити витрати потужності на 15…20%;
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– виконувати бетонні роботи у стиснутих умовах, як на будівельному
майданчику, так і всередині будинків;
– в 1,2…1,5 рази збільшити шлях транспортування малорухомих
сумішей;
– організувати в умовах будівельного майданчика повністю
механізоване виконання робіт з завершенням штукатурними операціями.

ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ
БЕТОНОЗМІШУВАЧА ГРАВІТАЦІЙНО-ПРИМУСОВОЇ ДІЇ
канд. техн. наук, доц. Анна Аніщенко, д-р техн. наук,
проф. Інга Ємельянова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Тенденції розвитку обладнання для приготування будівельних
сумішей ставить багато різних вимог для існуючого обладнання. Для
приготування якісної будівельної суміші, а в подальшому отриманню
будівельного матеріалу високої міцності, використовують змішувачі
примусової дії, як циклічної так і безперервної дії, як з горизонтальним так
і з вертикальним робочим органом, в залежності від конструкції
обладнання.
На сучасних будівельних підприємствах найчастіше використовують
двовальні та планетарно-роторні змішувачі. Вони показали гарні
результати в процесі їх експлуатації, але вони не можуть виготовляти
якісно будівельні суміші різного призначення.
У процесі удосконалення існуючих конструкцій змішувачів було
створено обладнання, яке працює у каскадному режимі. Такі як
тривальний бетонозмішувач, змішувач гравітаційно-примусової дії та
турбулентний змішувач. Вони були запатентовані в Україні та пройшли
апробацію в умовах будівництва.
Бетонозмішувач гравітаційно-примусової дії було створено для
приготування як малорухливих, так і рухомих будівельних сумішей. В
процесі своєї експлуатації конструкція підлягала деяких змін в залежності
від поставлених вимог.
Однією із змін було збільшення розміру та форми лопатей на
горизонтальному валу, а також зняття лопатей з корпусу. Така конструкція
використовувалась для приготування холодно-твердіючих сумішей, які
використовувалися у ливарному виробництві.
Для приготування легких бетонних сумішей (пінобетоннної,
полістирол-бетонної) робочий орган змішувача – лопатевий вал – був
додатково оснащений шнековими стрічками різних конструкцій, а також, в
різних випадках, лопатками на горизонтальному валу різних розмірів та
форми. Також запропоновано збільшення кутової швидкості робочого
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органу, що призводить до створення інтенсивності руху частинок в
робочому просторі корпусу.
Таким чином за період свого існування конструкція змішувача
гравітаційно-примусової дії отримала більш ніж п’ять варіантів
удосконалення.
Удосконалення робочого органу та результати роботи заклали
фундамент для удосконалення та створення інших машин, таких як
автобетонозмішувачгравітаційно-примусової дії та інших.
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ПЛОЩАДКИ
З КОМБІНОВАНИМ ВІБРОПРИВОДОМ
канд. техн. наук, проф. Микола Ємельяненко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасному будівництві привабливими є дрібно штучні бетонні
вироби, які виготовляють методами вібрації або вібраційного пресування,
що у порівнянні з виробництвом збірного залізобетону, зменшують
витрати енергії на одиницю продукції при збереженні високих показників
міцності і морозостійкості виробів.
Існує потреба в підвищенні технічного рівня і ефективності
вібраційних машин для формування дрібно штучних виробів,
удосконаленні їх конструкцій, розвитку теоретичної, розрахункової та
проектної бази.
Актуальним є створення вібраційних машин невеличкої
вантажопідйомності з новими приводами, які дозволяють змінювати
параметри вібрації при зміні складу бетонної суміші, а також при
розширенні номенклатури виробів.
У якості вібраційних приводів, що відповідають вказаним вимогам,
можуть бути пневмомеханічні і комбіновані приводи, які генерують однота двочастотні коливання.
Розроблено конструкцію віброплощадки з комбінованим приводом,
яка може формувати бетонні вироби в 3-х послідовних режимах:
− низькочастотному (включений пневмомеханічний вібратор);
− комбінованому (включені одночасно пневмомеханічний і
електромеханічний вібратори);
− високочастотному (включений електромеханічний вібратор).
Проведено математичне моделювання динаміки віброплощадки з
комбінованим приводом.
За результатами дослідження отримані аналітичні і графічні
залежності, що ілюструють характер зміни форми і параметрів коливань
(переміщення і прискорення) столу віброплощадки при комбінованому
режимі роботи (з частотами 10 і 50 Гц). З графіків для комбінованого
режиму роботи видно накладення на низькочастотні коливання
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високочастотного спектра. При цьому повільні рухи робочого органу з
великою амплітудою до 5 мм і більше при низьких частотах 4 і 10 Гц
відбуваються заодно з швидкими рухами з малою амплітудою від часток
міліметра до міліметрів при частоті 50 Гц, які істотно (до 40 ... 50 м / с2)
підвищують величину змінюваного прискорення.
За результатами факторного експерименту на лабораторної
віброплощадці з комбінованим приводом одержано рівняння регресії та
визначені раціональні діапазони параметрів пневмомеханічної вібраційної
системи. За результатами аналітичного і експериментального досліджень
складено уточнену методику розрахунку основних параметрів
віброплощадки з комбінованим приводом.

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКТІВ
МАЛОГАБАРИТНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕМОНТУ
АВАРІЙНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ
д-р техн. наук, проф. Інга Ємельянова, канд. техн. наук Денис Чайка
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сьогоднішній день в Україні гостро стоїть проблема ремонту та
реконструкції аварійних будівельних об’єктів. Найбільш проблемними з
них є каналізаційні системи міст. Про їх зношений стан в результаті корозії
свідчать показники високої аварійності. В середньому відбувається 300
аварій на 100 км мереж на рік, це призводить до забруднення
навколишнього середовища і руйнування інфраструктури міст. Не меншу
небезпеку несуть і аварійні мости. З 6 тис. мостів, що є на балансі
Укравтодору тисяча знаходиться в аварійному стані і ще 2,5 тис.
потребують капітального ремонту. До проблемних об’єктів, що несуть
високу соціальну небезпеку, відносяться забудови на схилах в берегових
зонах та інші.
Створення високотехнологічного малогабаритного обладнання для
ремонту аварійних будівельних об’єктів на цей час є дуже актуальною
проблемою. Такі об’єкти, які були побудовані в середньому 40-50 років
тому і працюють в умовах агресивного середовища знаходяться в
предаварійному або аварійному стані. Все частіше відбуваються провали
каналізаційних колекторів з попаданням нечистот в ґрунтові води,
руйнуванням дорожнього покриття і просіданням фундаментів будинків. З
неменшою інтенсивністю спостерігаються обвали мостових конструкцій та
інш. Вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу з
залученням ефективного обладнання та кваліфікованого персоналу.
Нові технологічні комплекти малогабаритного обладнання для
певних типів робіт можуть використовуватися за слідуючими схемами:
– для виконання набризг-бетонних робіт з використанням способу
мокрого торкретування: «дозувальний вузол → бетонозмішувач, що
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працює в каскадному режимі → двопоршневий або шланговий
бетононасос → робоче сопло з кільцевим насадком → поверхня, що
бетонується».
– для безопалубного бетонування способом мокрого торкретування
при
використанні
фібробетонних
сумішей
для
виготовлення
залізобетонних конструкцій складних геометричних форм: «автомат-різчик
фібрових волокон → дозувальний вузол складових бетонної суміші →
тривальний бетонозмішувач → безпоршневий шланговий бетононасос →
торкрет-сопло з кільцевим насадком → каркас конструкції, що бетонується
із закладними деталями»
Таким чином, в залежності від конкретних умов проведення
ремонтних робіт, із машин-модулів збираються технологічні комплекти,
які, завдяки своїй мобільності, дозволяють організувати проведення
ремонтних робіт з повною механізацією окремих операцій та можливістю
автоматизованого управління робочим процесом при невеликих витратах
часу.
УДОСКОНАЛЕНИЙ ЗМІШУВАЧ-АКТИВАТОР КОМПЛЕКСІВ
ВИРОБНИЦТВА ДРІБНОШТУЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ
канд. техн. наук, проф. Олександр Савченко,
канд. техн. наук, доц. В’ячеслав Буцький
Харківський національний університет будівництва та архітектури

До складу сучасних комплексів виробництва дрібноштучних
будівельних виробів (цегли, блоків, плитки) входять агрегати для
підготовки сировинної суміші до формування, які суміщають два процеси:
змішування компонентів сумішей та механічну активацію, яка сприяє
зростанню корисних властивостей суміші. На кафедрі механізації
будівельних процесів розроблений ряд швидкохідних змішувачівактиваторів валкового типу. Найбільш економічним зарекомендував себе
агрегат тарілчасто-валкового типу (АТВТ), у якого два-три валки,
шарнірно прикріплені до приводного валу, притискаються до шару суміші
відцентровою силою, прокатуються по шару і ущільнюють його, а після
кожного валка ущільнений шар розрихлюється закріпленими на тому
самому приводному валу розпушувачами.
Циклічність дії забезпечується виконанням у корпусі АТВТ отвору з
шарнірними дверцями та приводом, електромеханічним (мотор-редуктор
та важільна система) чи у вигляді пневмоциліндра (якщо на виробництві
вже є джерело стиснутого повітря). Експериментально підтверджено, що
струмені розрихленої суміші від розпушувачів забезпечують повне
розвантаження з АТВТ підготовленої до формування суміші за 3-5 с., що
складає не більше 10% повної тривалості циклу роботи агрегату.
Комплекс досліджень лабораторного зразку АТВТ з діаметром
тареля 350 мм та двома валками підтвердив ефективність його
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використання при підготовці сумішей із широкою гамою властивостей,
зокрема, від дрібнозернистих сипких сумішей на основі гранітних чи
вапнякових відсівів та цементу, у тому числі – забарвлених, а також
силікатних та піщано-цементних сумішей, до високо пластичних сумішей
на базі золи ТЕС та деяких металургійних шлаків.
У процесі досліджень було виявлено ряд особливостей процесу
підготовки сумішей для формування в швидкохідному АТВТ, із частотою
обертання приводного валу 300 об/хв., лінійною швидкістю валків вищою
5 м/с. Найбільш цікавим виявився ефект «витання» значної частини
суміші. Вимірювання товщини шару під валками засвідчило, що тільки
близько половини порції компонентів у кожний момент часу прокатується
валками, а інша половина знаходиться у стані хаотичного руху (польоту)
над тарелем. Цей ефект, по-перше, обумовлює добру здатність АТВТ до
змішування і вносить в обробку суміші компонент активуючої ударної дії,
додатково до активуючої дії ущільнення прокатуванням з наступним
рихленням. По-друге, дозволив майже удвічі збільшити порцію суміші, і
відповідно, продуктивність, у порівнянні з розрахунковою. По-третє,
окреслив межу нарощування швидкостей умовою забезпечення
потрапляння суміші під валки для ефективної активації прокатуванням.
ДОЗУВАЛЬНИЙ БЛОК ДЛЯ ЕНЕРГОНАСИЧЕНИХ ЗМІШУВАЧІВАКТИВАТОРІВ ЦИКЛІЧНОЇ ДІЇ
канд. техн. наук, проф. Олександр Савченко,
канд. техн. наук, доц. В’ячеслав Буцький
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Багатокомпонентні сировинні суміші для виробництва високоякісних
дрібноштучних будівельних виробів із бетону отримують із застосуванням
змішувачів циклічної дії. Традиційно процес завантаження компонентів
сумішей виконують послідовно: спочатку завантажують заповнювачі, а
потім цемент та різноманітні мало відсоткові добавки. Послідовний процес
завантаження компонентів потребує певного часу, що знижує
продуктивність змішувача. Крім того, додаткових витрат часу потребує
процес рівномірного розподілу по об’єму змішувача, наприклад, барвника
у виробництві тротуарної плитки. Особливо відчутним негатив означених
додаткових витрат часу стає у разі використання сучасних
енергонасичених ефективних змішувачів-активаторів циклічної дії,
відмінними рисами яких є відносно короткі цикли та невеликі порції
бетону, що видаються за цикл.
Пропонується використання дозувального блоку з подачею у
змішувач порції попередньо від дозованих компонентів суміші зі стрічки
конвеєра у вигляді багатошарового масиву, який формується таким чином,
щоб вміст кожного компоненту у будь-якому фрагменті по довжині масиву
на стрічці відповідав вмісту цього компоненту в суміші.
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Формування на стрічці багатошарового масиву можливе у варіанті
одночасного завантаження на рухому стрічку усіх наперед заготовлених
компонентів суміші таким чином, щоб початок і кінець завантажень –
співпадали. Варіант був реалізований із використанням багатосекційної
каретки (ящика без днища), а також коміркових живильників, зібраних на
єдиному валу. Але більш ефективним зарекомендував себе варіант
послідовного завантаження компонентів на відносно довгу рухому стрічку
спеціального конвеєра – вагового дозатора. Спочатку з бункера живильник
завантажує на стрічку, що рухається, необхідну порцію першого
заповнювача – формує нижній шар багатошарового масиву вибраної
довжини. Потім на цей шар вкладається порція цементу другим шаром,
наприклад, власним ваговим стрічковим дозатором. Третім, у разі
необхідності, може вкладатися шар барвника. Останній, верхній шар
масиву формується з другого заповнювача аналогічно першому.
Сформований масив по усій довжині поливається часткою води для
запобігання пилоутворенню під час перевантаження масиву на конвеєр.
У разі реалізації пропозиції, змішування на макрорівні відбувається
вже під час перевантаження масиву з конвеєра-дозатора на конвеєр подачі
масиву у змішувач, а також при завантаженні масиву у змішувач, і витрати
часу на розподілення компонентів по об’єму змішувача – відсутні. Таким
чином, тривалість завантаження і змішування – зменшуються,
продуктивність – зростає. Більший виграш характерний для сумішей із
короткими циклами змішування, спів мірними із тривалістю завантаження.
УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЇ БРИКЕТУВАННЯМ
канд. техн. наук, проф. Олександр Савченко,
канд. техн. наук, доц. В’ячеслав Буцький
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Усе більш актуальним стає залучення у виробництво різноманітних
відходів, зокрема, пилоподібних відходівчисленних українських
металургійних комбінатів - повертанням їх у виробництво завантаженням
у доменну піч разом із сировиною.Стосовно металургійних відходів таке
залучення має не тільки екологічний, а й значний економічній аспект відходи містять 30÷70% металу.Відходи потребують брикетування
підготовленої на їх основі формувальної суміші на базі цементу (далі –
суміші). Специфікою виробництва брикетів, у порівнянні з виробництвом
дрібноштучних будівельних виробів (ДБВ), є необхідність використання
співвідношення відходів, аналогічного співвідношенню їх утворення, без
використання домішок для покращання здатності суміші до формування.
Єдиним критерієм якості брикетів є міцність, достатня для забезпечення
цілісності брикету при його завантаженні у вагон чи доменну піч
(наприклад, міцність на стиск - 12 МПа). На відміну від ДБВ, означена
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міцність потрібна зразу після завершення твердіння – довге витримування
на складі перед відвантаженням недопустимо знижує ефективність.
Комплекс проведених нами досліджень засвідчив, що перелічені
вище специфічні вимоги найкраще задовольняє метод формування з
використанням преса напівсухого пресування, у разі підготовки суміші
шляхом змішування й наступної механічної активації. Брикети-куби
розміром 120 мм формувалися на лабораторному гідравлічному пресі із
суміші, що містила три види відходів у співвідношенні їх утворення:
окалина -40%, шлам – 30%, пил – 30%. Виявлено, що у разі використання
традиційного змішувача для підготовки суміші із пилоподібних відходів
витрати цементу не можуть перевершувати 15%, причому збільшення
витрат обмежується не міркуваннями економії, а погіршанням
формувальних властивостей суміші (появою дефекту сирцю у вигляді
тріщини по периметру під час виштовхування сирцю з прес-форми преса).
Уникнути означеного дефекту удалося тільки використанням двобічного
пресування. Неприємною особливістю означеного процесу є також довгий
термін набору міцності (більше 2 діб), навіть у разі використання
максимально інтенсивних режимів тепло вологого твердіння (ТВО).
За рахунок використання для підготовки суміші тарілчастовалкового змішувача-активатора, що забезпечував багатократне
ущільнення товстого шару суміші прокатуванням валками з наступним
рихленням, удалося: знизити витрати цементу до 10%; використати значно
простіший і дешевший прес однобічного пресування замість двобічного,
при цьому знизивши пресовий тиск з 24 до 16 МПа із відповідним
збільшенням продуктивності преса і підвищенням довговічності його
елементів; зменшити загальний термін твердіння до набору необхідної
міцності (ТВО +сушка) до 10-12 годин замість мінімум двох діб.
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МАШИН ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
БУДІВЕЛЬНОГО ГІПСУ
д-р техн. наук, проф. Варвара Вінниченко,
ст. гр. Мм-11 Карина Мармаза
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Головна проблема при виробництві будівельного гіпсу полягає у
відсутності енергозберігаючого обладнання, за допомогою якого
відбувається перетворення двуводного сульфату кальцію в напівводяний.
Найпоширенішими машинами для отримання гіпсового в'яжучого є:
барабани, що обертаються, гіпсоварочние котли, демпфери та автоклави.
У обертових барабанах матеріал під час обертання барабана
рухається від верхнього - завантажувального - кінця барабана до нижнього
- розвантажувального. Великі шматки виходять з барабана
недовипаленими всередині, а дрібні - з перепалом. У результаті - ступінь
випалу стає неоднорідною.
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Гарячі гази омивають днище і стінки гіпсоварильного котла,
передаючи тепло теплопровідністю через металеву стінку всередину котла
до шару гіпсу. Недоліком є те, що гіпсовий порошок прилипає до
внутрішніх стінок котла, і прибирати приварений матеріал доводиться
вручну.
Автоклав являє собою апарат, найчастіше, циліндричної форми. В
автоклав матеріал для теплової обробки подають у вигляді щебеню або
пресованих виробів.
Загальним недоліком технологічних ліній із застосуванням
демпферів і автоклавів є значна тривалість циклу теплової обробки.
Цей факт сприяє значному підвищенню питомої витрати тепла - приблизно
в два і більше разів (табл. 1) на одиницю готової продукції в порівнянні з
гіпсовими в'яжучими, отриманими в гіпсоварочних котлах і обертових
барабанах, що робить гіпс, отриманий за допомогою таких технологій
дуже дорогим.
Таблиця1 – Енергетичні показники
Питомі виртати
Тривалість
Машина
теплової
Умовного
Електроенергії,
обробки
палива, кг/тону
кВт·годин/тону
Гіпсоварильний
1...3години
45...52
26...30
котел
Обертовий
45...60
48...56
30
барабан
хвилин
Демпфер
5годин
110...120
20
Автоклав
4...6годин
259...282
30...32
Ми працюємо над підвищенням енергетичних показників.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРЕСУВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ
МАЛОГАБАРИТНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ДІЮЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТАХ
д-р техн. наук, проф. Інга Ємельянова, канд. техн. наук,
проф. Анатолій Гордієнко, асп. Дмитро Субота,
ст. гр. Мс-21 Дмитро Юрченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Рішення цієї задачі можливе при використанні універсального
пересувного технологічного комплекту малогабаритного обладнання для
виконання ремонтних робіт на діючих будівельних об’єктах, який
оснащено скіповим підіймачем та однороторним метальником зі
секторним затвором для механічного набризку будівельних сумішей
різного призначення на бетонуємі поверхні під потрібними кутами. Усе
обладнання змонтовано із індивідуальними приводами (Рис.1, поз.4,5,6).
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Комплект (Рис.1) складається із окремих модулів: однороторного
лопатевого метальника 3, бетонозмішувача зі стрічково-лопатевим валом
2, скіпового підіймача 1, вібролотка 7. Усі модулі змонтовані на
пересувній теліжці 1.
Комплект може працювати як в режимі циклічної дії, так і
безперервно при суміщенні усіх технологічних операцій у часі.
Універсальність
пересувного
технологічного
комплекту
малогабаритного обладнання для виконання ремонтних робіт пояснюється
наступним:
1.
експлуатацією на будівельних сумішах різного призначення;
2.
можливостями бетонування поверхонь, які розташовані
відносно технологічного комплекту під різними кутами.

Рисунок 1 –Універсальний пересувний технологічний комплект
малогабаритного обладнання для виконання ремонтних робіт на діючих
будівельних об’єктах.
Конструктивна продуктивність
відповідно наступній залежності:

комплекту

Пк

визначається

де: ρ – середня щільність бетонної суміші, кг/м3; n – частота
обертання ротора метальника c-1; b, h, l – відповідно ширина, висота,
довжина роторного метальника, м; z – кількість лопаток на роторі
метальника.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПНЕВМАТИЧНОГО РОЗСІВАННЯ СИПКОГО
МАТЕРІАЛУ
канд. техн. наук, проф. Олександр Савченко, д-р техн. наук,
проф. Варвара Вінниченко, д-р техн. наук, доц. Олександр Крот
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для сепарації сипких абразивних матеріалів фракції близько 3 мм на
виробництвах часто застосовуються обертові сита (барабанні грохоти).
Зокрема таке обладнання було завтосовано колись на Харківському
цегельному заводі №15 для розділення твердопаливного шлаку, який
застосовувався там як заповнювач. Але такий класифікатор (обертове сито)
не забезпечує отримання продукту з необхідним малим (менше 1%)
вмістом фракції  1 мм. Подальше зменшення розмірів отворів сит
недоцільне через зниження і так недостатньої продуктивності.
Використання більш продуктивних машин – віброгрохотів – пов’язане з
значно інтенсивнішим зношенням сит, яке навіть і у обертового грохоту
надмірно
швидке.
Альтернативою
механічного
сортування
є
пневморозсіювання – подача сипкого потоку матеріалу на потік повітря,
внаслідок чого частинки різного розміру відлітають на різну відстань.
Пневморозсіювання у порівнянні з механічним має безумовну
перевагу в тому, що дозволяє суміщати процеси розсіювання і підсушки. У
такій установці принципово можливим є забезпечення границі розсіювання
менше 1 мм, а відсутність сит знімає проблему зношування.
Метод пневморозсіювання є відносно новим у галузі будівельних
матеріалів, і прикладів конструктивного виконання цього методу не
відомо. Тому перспективним було створення комп’ютерної моделі такої
установки для дослідження раціональних параметрів процесу.
відведення
повітря
подача
матеріалу
шибер
потік
повітря
готовий
продукт

“крупка”

Варіант установки пневморозсіювання з двома бункерами

Запропонована установка пневморозсіювання містить стрічковий
живильник для подачі сипкого матеріалу, повітряпровід для подачі
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повітря від вентилятора, порожнину, де відбувається розділення і до якої
надходять потоки матеріалу та повітря, бункери для готового продукту та
“крупки”, а також патрубок для відведення відпрацьованого запиленого
повітря. Порожнина є ізольованою від атмосфери. Між бункерами
встановлено шибер, положення якого по висоті змінюється для
забезпечення зсуву границі розділення. Також на границю розділення
впливають продуктивність за подачею матеріалу та за подачею повітря.
Вхід від вентилятора до порожнини виконано з лопатками, шарнірне
кріплення яких до боковин корпусу забезпечує можливість регулювання
швидкості та напрямку руху повітря. Бункери мають знизу затвори для
розвантаження, що забезпечує герметичність бункерів.
Повітря
відводиться до системи знепилювання, що може містити батарею циклонів
та рукавні фільтри.
Було запропоновано кілька варіантів установки пневморозсіювання;
два з них реалізовано в моделях у комп’ютерній системі моделювання руху
потоків. Планується проведення оптимізаційних експериментів.
ОСНОВИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ СИРОВИННОЇ СУМІШІ ДЛЯ
ПРЕСУВАННЯ ЦЕГЛИ В БАГАТОГНІЗДНИХ ПРЕСФОРМАХ
канд. техн. наук, проф. Олександр Савченко, д-р техн. наук,
доц. Олександр Крот, канд. техн. наук, доц. В’ячеслав Буцький
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Дрібноштучні будівельні вироби (цегла, блоки, тротуарна плитка,
тощо – що далі іменуються «цеглина») дуже популярні в будівництві.
Популярним методом виробництва цегли є напівсухе пресування.
Сировинна суміш дозується за об’ємом в форми за допомогою
каретки. Мінімальна похибка при цьому дозуванні не повинна
перевищувати ± 2%. Фактична помилка може бути вдвічі більше,
незважаючи на використання спеціальних методів і засобів в пресі.
Похибки об'ємного дозування викликані ефектами сегрегації суміші при
заповненні багатогніздної пресформи. Похибки дозування в кілька
відсотків може призводити багаторазового розкиду тиску пресування. Для
деяких сумішей цей розкид буде настільки значним, що використовувати
такі суміші у багатогніздних пресах неможливо (не рентабельно). Виявити
такі суміші можна з залежності поточного тиску пресування від поточної
густини виробу. Найгіршими є суміші, у яких наростання тиску по мірі
зростання густини буде дуже швидким.
Для
багатьох
різних
сумішей
для
пресування
цегли
експериментально визначено залежності поточного тиску пресування від
поточної густини виробу. Залежність такого типу названо компресійною
кривою і описано експоненціальним виразом. Запропоновано чисельний
критерій придатності сумішей для їх використання в пресах з
багатогніздними пресформами для пресування цегли.
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Запропоновано градації сумішей в залежності від величини критерію
придатності. Визначено, який діапазон критерію забезпечить можливість
використання суміші без додаткових коригувань, який діапазон вимагає
коригувань складу суміші і який діапазон характеризує суміш як
непридатну для пресування цегли, особливо в багатогніздних пресформах.
Запропоновано способи поліпшення формувальних властивостей
сумішей для їх використання в пресах з багатогніздними пресформи.
Традиційну методику лабораторних випробувань придатності
запланованої до використання сировинної суміші запропоновано
доповнити визначенням компресійної кривої для попередньої оцінки
розкиду пресового тиску і недопущення його критичного розкиду, який
суттєво впливає на стабільність якості цегли.
Запропонована методика досліджень дозволяє без істотних витрат
ресурсів визначити, чи підходить певна сировинна суміш для забезпечення
стабільної якості цегли при напівсухому пресуванні (зокрема, для
багатогніздного пресування). Результати досліджень і рекомендації
можуть бути використані при створенні нових виробництв цегли, а також
для аналізу сировинних сумішей на існуючих виробництвах.
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ПЕРШОЇ КАМЕРИ КУЛЬОВОГО
БАРАБАННОГО МЛИНА З ДВОХВИЛЬОВОЮ КАБЛУЧКОВОЮ
ФУТЕРОВКОЮ
канд. техн. наук, проф. Микола Балера, канд. техн. наук,
проф. Анатолій Гордієнко, канд. техн. наук, доц. Анна Аніщенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Після проведення патентних та лабораторних досліджень, було
прийнято рішення впровадити конусно-хвилясту каблучкову футеровку в
млині ø3,2 х 15 м на ЗАТ "Балцем".
Модель конусно-хвилястоїкаблучкової футеровки представлена на
рис. 1. Початкова форма каблучка не є найбільш ефективною в процесі
помелу і в перші три доби зношується найбільш інтенсивно (до 20%
загальної величини каблучка), до оптимального стану (рис. 2).

Рисунок 1 Конусно-хвиляста
каблучкова футеровка
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Рисунок 2 Конусно-хвиляста
каблучкова футеровка через три доби
роботи

Наступні три місяці футеровка працює найбільш ефективно.
Поверхня каблучків зношується рівномірно, втрачаючи до кінця терміну
до 50% залишившейся величини.
У термін до шести місяців продуктивність млина підвищується до
максимального значення, однак ефективність роботи футеровки
знижується за рахунок остаточного зносу каблучків (до 30% загальної
величини).
Ці показники були прийняті за основу розрахунку середньої
кінетичної енергії кулі всіх чотирьох стадій зносу футеровки.
Як об'єкт дослідження прийнято секцію млина довжиною 1 м. У
розкладку включені два ряди досліджуваної футеровки.
Середня кінетична енергія кулі запропонованої конструкції конуснохвилястої каблучкової футеровки становить 1,60796 Дж, що порівняна зі
значеннями,
отриманими
для
оригінального
профілю
без
зношування.Проте, нова конструкція піддається меншому зношуванню з
боку мелючих тіл і матеріалу, а продуктивність помольного агрегату стає
вищою, в порівнянні з оригінальною конструкцією футеровки.
КУЛЬКОВИЙ ВІБРОЗБУДЖУВАЧ
д-р техн. наук, проф. Іван Назаренко, канд. техн. наук,
доц. Тетяна Нестеренко, канд. техн. наук, доц. Микола Нестеренко
Київський національний університет будівництва і архітектури,
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Головним недоліком існуючих віброзбуджувачів є те що, для запуску
двигуна зі стану спокою потрібно використовувати потужний двигун а
після виходу його на робочу частоту використовується лише 15-30% від
пускової потужності [1, 2].
За прототип було прийнято віброзбуджувач[2], недоліком
конструкції є технологічна складність виготовлення пазів в валу по яким
рухається ролик дебалансу, та складність регулювання часу спрацювання
механізму.
Нами пропонується спрощена конструкція (рисунок 1) з
найпростішим механічним варіантом механізму затримки спрацювання
(пружинний механізм), що забезпечує затримку спрацювання механізму та
дозволяє повернення механізму у початкове положення.
Жорсткість пружини підібрано так щоб відцентрова сила від кульки
була подолана при заданій частоті обертання, цим віршується проблему з
часом спрацювання механізму.
Моделювання проводилося за допомогою програмного комплексу
SOLIDWORKS.
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Рисунок 1 – Модель кулькового віброзбуджувача
Аналіз руху даного механізму з встановленим механізмом затримки
показано на рисунку 2 та на рисунку 3 графік переміщення кульки.

Рисунок 2 – Параметри моделювання

Рисунок 3 – Графік лінійного переміщення кульки
Серед переваг запропонованої конструкції є змога змінювати час
затримки спрацювання віброзбуджувача та простота конструкції.
Список використаних джерел:
1. Назаренко, І. І. Прикладні задачі теорії вібраційних систем: навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. / І. І. Назаренко. – 2-ге вид. – К. : Вид. Дім "Слово", 2010. – 440 с.
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INNOVATIONS – 2019», 23 – 24 травня 2019 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 148
– 150.
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Секція «Організація будівельного виробництва»
ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ (ВІМ) –
ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
канд. економ. наук, проф. Анатолій Дружинін,
доц. Світлана Братішко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Інформаційне моделювання будівлі (Building information modeling,
BIM) – це технологія оптимізації процесів проектування і будівництва, в
основі якої лежить використання єдиної моделі будівлі й обмін інформацією
по будь якому об’єкту між усіма учасниками, протягом усього життєвого
циклу – від задуму власника і перших начерків архітектора до технічного
обслуговування готового будинку. Використання ВІМ – технології значно
підвищує об’єктивність, надійність проектних рішень, імовірність отримання
запроектованої ефективності і отримання реальних проектних показників при
будівництві й експлуатації об’єкту[1].
Упровадження технології ВІМ, як системи моделювання оцінки
ефективності інноваційного розвитку та структурної перебудови в
будівельному комплексі України, забезпечує сценарний підхід – розробка в
динаміці ряду показників за життєвий цикл проекту з урахуванням усіх
факторів, а також варіантів заходів, необхідних для досягнення мети за
критеріями: обсяг - якість – строки - вартість – ризики – ефективність.
У сучасній світовій економіці
методика оцінки економічної
ефективності капітальних інвестицій в інноваційний проект передбачає в
ринкових умовах розрахунок та порівняння трьох показників: NPV –
максимальні чисті приведені грошові надходження (чиста поточна вартість),
РР - строк окупності капітальних інвестицій,
ІRR – внутрішня норма
рентабельності капітальних інвестицій за інвестиційний цикл, дослідження
впливу яких в умовах ВІМ – є завданням НДР на майбутнє.
Прийнятий у науковому дослідженні ризик-орієнтований підхід при
впровадженні технології ВІМ передбачає розробку на сучасній нормативнодовідковій базі з застосуванням методів та моделей, що створюють
методичне забезпечення і реальні показники на рівнях 3D-8D у відповідності
до схеми, яка показує ефективність роботи ведучих учасників реалізації
проекту за життєвий цикл об’єкту.
За оцінками експертів – проектування, будівництво та експлуатація
об’єктів за технологією BIM більш ефективні. Так, в країнах Євросоюзу
очікувана щорічна економія від використання BIM-технологій на етапі
проектування та будівництва складає більше 20%. У Великобританії за
рахунок використання BIM до 2025 року планується на 50% скоротити час
реалізації проектів[1].
Список використаних джерел:
1. Концепція застосування будівельного інформаційного моделювання в
управлінні вартістю життєвого циклу державних об’єктів. (Проект) К.: НАДУ, 2019. 25
с.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЖЛИВИХ НАСЛІДКІВ ВІДМОВИ
ОБ'ЄКТА
канд. техн. наук, доц. Тетяна Гольтерова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Під відмовою розуміється стан об'єкта, за якого його неможливо
використовувати за функціональним призначенням [1].
Характеристики можливих наслідків відмови об'єкта є підставою для
класифікації об'єктів будівництва за трьома класами наслідків
(відповідальності) - СС1 (незначні), СС2 (середні) і СС3 (значні), як і в
більшості країн Європи.
Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва визначають за
такими ознаками: можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які
постійно перебувають на об'єкті; можлива небезпека для здоров'я і життя
людей, які періодично перебувають на об'єкті; можлива небезпека для
здоров'я і життя людей, які перебувають зовні об'єкта; обсяг можливого
економічного збитку; можливість втрати об'єктів культурної спадщини;
можливість припинення функціонування об'єктів інженерно-транспортної
інфраструктури.
Характеристики можливих наслідків є загальними і обов'язковими
для об'єктів будівництва різного функціонального призначення.
У таблиці Б.2 ДСТУ [1] наведено приклад розрахунку людей
(мешканців будинку), які постійно перебувають в 16-поверховому
житловому будинку (за нормою 21м2 на людину плюс 10,5 м2 на сім'ю).
Відповідно наведенного в таблиці розрахунку, кількість людей, які
постійно перебувають у житловому будинку (N1) дорівнює 388 осіб.
За досвідом проведення навчальних занять, у студентів виникає
цілий ряд питань до цієї таблиці. По-перше, норма щодо визначення
кількості мешканців в житловому будинку застаріла і в наведеному
прикладі приймається за Житловим Кодексом УРСР; по-друге, з'явилися
питання до порядку визначення значень в 2-му, 5-му та 6-му стовпчиках.
Таким чином, пропонується удосконалення методики розрахунку цієї
характеристики. В житловому будинку, розрахованому на 192 квартири,
загальною площею 10144 мешкає 192 сім'ї, на кожну із яких нормою
передбачено 10,5 м2. Тобто, від загальної площі квартир (10144м2)
потрібно відняти нормативну площу для 192 сімей (192*10,5) і площу, що
залишається, поділити на нормативну площу для однієї особи (21м2):
N1 = (10144 – 192*10,5) : 21 = 387 осіб.
Різниця в одну особу з'явилася в результаті округлення значень в
нормативному прикладі.
Список використаних джерел:
1. ДСТУ 8855:2019
(відповідальності)».
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АКТУАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ПРИ
ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
канд. техн. наук, доц. Наталія Обухова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасні вимоги до якості, термінів будівництва та швидкої окупності
інвестицій супроводжуються впровадженням новітніх технологій в
будівництві.
Для вимірювання та оцінки параметрів процесу управління,
застосовані статистичні методи з обробкою і аналізом значної кількості
інформації.
Досліджували
об'єкт
адміністративно-комерційного
призначення за допомогою математичної статистики SPSS Statistics. В
моделі компетенцій увійшли професійно-ділові якості: вимоги до посади, з
ціллю оцінити командну роботу.
Доповідь присвячена викладу результатів дослідження по розробці
моделі функціонування командної роботи з прийняття управлінських
рішень. Задача узгодження інтересів та вибору механізму компромісу
являється актуальною.
Цільовими функціями учасників системи прийняття рішень є
компетенції та відсоток( %) економії від кошторисної вартості матеріалів.
1. Запропоновано моделі компетенцій: методом опитування групи
експертів (до 10 чол.): спеціалістів будівельних організацій з
застосуванням довідника посадових та функціональних інструкцій.
2. Автором обрано 3 компетенції: використані багатовимірні шкали,
що відображають інтенсивність, завершеність, складність кожної
компетенції для досліджуваних посад: Головного інженера (ГлІнж.) та
Начальника відділу логістики (НЛог.), в підпорядкуванні яких є Менеджер
по закупівлі. Дії Менеджера по закупівлі приносять кошти як «ГлІнж.», так
і «НЛог.»у вигляді: % економії від кошторисної вартості матеріалів.
3. Проведено обробка даних за допомогою SPSS Statistics методом
«порівняння профілів», що базується на ранговій кореляції Пірсона.
Витрати зменшуються з ростом компетенції Менеджера по закупівлі.
Середні значення оцінок оптимального рівня для кожної компетенції
експертів отримано шляхом узгодженості для обох моделей.
4. Отримано кореляційні моделі оцінки компетенцій: «ГлІнж.»,
«НЛог.» та Менеджера по закупівлі; розглянуто по парно діяльність
узгодженості дій цих спеціалістів, при цьому отримано коефіцієнт
конкордації W1=1.00; Х2=15 суміщення цих дій дорівнює адекватності
моделі, що дозволило підтвердити та реалізувати режим співробітництва
усіх учасників будівельного комплексу за допомогою математичної
статистики.

169

АНТИКРИЗОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ФАКТОР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
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ст. викл. Галина Жилякова
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Реальне інвестування є однією з головних складових частин
економічного зростання, а фінансове забезпечення інвестиційного процесу
виступає основою ефективного стратегічного розвитку підприємств. В
умовах гострої ринкової конкуренції оцінка інвестиційної привабливості
окремого суб’єкта господарювання є важливим питанням під час
прийняття рішення потенційним інвестором. Світові економічні кризи
2008-2009 років та розпочата у 2020 році вносять корективи до оцінки
інвестиційної привабливості підприємства, висувають нові вимоги до
розуміння критеріїв її оцінки.
Традиційно до сутнісних характеристик поняття «інвестиційна
привабливість підприємства» відносіть: присутність подвійного ефекту.
Характерна риса успішного інвестування – це обов'язкова присутність
позитивних наслідків як для суб’єкта інвестування, так і для об’єкта;
врахування вимог потенційних інвесторів. У виборі того чи іншого об’єкту
інвестування визначальне значення має суб’єктивна думка потенційного
інвестора щодо того, чи зможе даний об’єкт стати засобом досягнення його
цілей і у якій мірі; плідна взаємодія з потенційними інвесторами. На етапі
формування механізмів, що забезпечують прозорість діяльності,
управління інвестиційною привабливістю зводиться до регулювання
доступу інвестора як до створення цих механізмів, так і до участі в
контролі за їх функціонуванням: чим ширше доступ, тим вище
інвестиційна привабливість об'єкту для інвестора; симбіоз фінансовоекономічних і психологічних оцінок діяльності компанії допоможе
власникам та інвесторам мати цілісне уявлення про компанію; врахування
перспектив розвитку компанії. Одним з найважливіших завдань, які стоять
перед інвестором, є вибір таких інвестиційних об’єктів, що мають
найпривабливіші перспективи для розвитку в умовах динамічної зміни
умов зовнішнього середовища.
На наш погляд, у сучасних умовах цей перелік повинен включати
антикризову стійкість – характеристику внутрішнього стану підприємства і
його положення в бізнес-просторі, при належному рівні якої в разі
виникнення кризової ситуації воно не знижує своєї ринкової вартості або
здатне швидко відновити її з мінімальними витратами. Таким чином,
важливим чинником інвестиційної привабливості підприємства є здатність
соціально-економічної системи підтримувати збалансованість її елементів
за рахунок своєчасного вирішення широкого спектру управлінських,
фінансових та інших проблем відповідно до зміни параметрів зовнішнього
середовища, що призводить до оновлення системи та забезпечує стабільно
високий результат її функціонування та стійкий розвиток.
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ПРОБЛЕМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ОБ ̓ЄКТІВ УКРАЇНИ

канд. техн. наук, доц. Оксана Давиденко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Аналіз сучасного стану промисловості України показав, що індекс
промислового виробництва з 2016 по 2019 роки знизився з 103,1 до 91,7
[1], покращення економічного стану країни являється першочерговим
завданням.
Диверсифікація промислових підприємств в цілому та окремих
об̓єктів дозволяє підвищити ефективності виробництва, та отримати
економічні вигоди.
Промислова галузь в Україні різноманітна і з цим пов̓язана
специфіка конструктивних рішень промислових об̓єктів, їх параметрів,
умов експлуатації, мікроклімат, що в свою чергу ускладнює
диверсифікацію.
Так, наприклад, у найбільш розвинутих галузях
харчовій
промисловості близько 50% багатоповерхових об̓єктів збудовані для
олійної промисловості (виробництво соняшникової олії), виробництво
жирів. Вони мають висоти поверхів 4,8; 6,0 і 7,2 м., висота 7,2 м
застосовується тільки на підприємствах з виробництва продукції з льону.
Об̓єкти холодильної промисловості - одноповерхові виробничі
будівлі
обладнані
технологічними
підвісними
кранами
вантажопідйомністю до 2 тис. Будівлі - 10- і 20- прогонові при величинах
прольотів 12, 18 і 24 м, крок колон - 6 м. Найбільш прийнятним видом
кроквяних конструкцій є залізобетонні балки.
Промисловість будівельних матеріалів характеризується наявністю
основних виробничих цехів - одноповерхових будівель прольотами 18 і 24
м. Найбільш повторюваний крок колон - 6 м. Висоти приміщень 6; 7,2; 10,8
і 12 м (остання - для заводів збірного залізобетону). Всі виробничі будівлі
галузі багатопролітні і обладнані технологічними опорними мостовими
кранами вантажопідйомністю 5 ... 20 тис. і рідше монтажними підвісними
кранами.
У рибній промисловості одноповерховими будуються холодильники,
судноремонтні і рибопереробні підприємства. Вони обладнані кранами
технологічного призначення: опорними мостовими вантажопідйомністю 5
тс і підвісними вантажопідйомністю 3,2 і 5 тис. Об̓єкти галузі
проектуються дво- і трипролітні. Прольоти 18 і 24 м, висот приміщень - 6 і
8,4 м., крок колон дорівнює 6 м. [2]
Для вирішення проблеми диверсифікації промислових об̓єктів
необхідна детальної проробки варіантів конструктивних, технічних,
технологічних, організаційних рішень з виходом на економічні показники
ефективності.
Список використаних джерел:
1. https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/
2. Михеев А.П. Промышленные здания: учеб.пос. / А.П. Михеев. ̶
АСВ, 2013. ̶ 440 с.
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Секція «Соціально-гуманітарні дисципліни та їх роль у гуманізації
вищої освіти»
Підсекція «Фізичне виховання та спорт»
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ В СПЕЦІАЛЬНИХ
МЕДИЧНИХ ГРУПАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
( НА ПРИКЛАДІ ХНУБА)
доц. Володимир Сірик
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Здійснити контроль у фізичному вихованні студентів спеціальних
медичних груп у відповідності з діючою системою тестових випробувань
не можливо: інформативність і надійність показників є доволі низкою.
В основі чинних тестових випробувань, які застосовуються в
практиці фізичного виховання спеціальних медичних груп лежать рухові
завдання. В цих тестах в якості результатів вилучають рухові досягнення:
час проходження дистанції, число повторень, пройдена дистанція і т. д.
Фактично тест – це інструмент що складається з системи тестових
завдань, стандартизованої процедури проведення й заздалегідь
спроектованої технології обробки та аналізу результатів.
Стандартизація вимірювання процедури фізичної підготовленості
студентів передбачає їх систематичне проведення : це дає можливість
порівнювати значення показників на різних етапах занять і незалежно від
динаміки роста у тестах, нормувати навантаження. У разі тестування
фізичної підготовленості студентів спеціальних медичних груп, тестові
завдання повинні відповідати оптимальному рівню складності для кожної
групи студентів.
Орієнтуючись на теоретико-методичні положення метрологічного
забезпечення системи тестового контролю, слід зазначити, що існує явна
суперечність між ступеням розробленості науково-методичних положень і
рівнем забезпечення системи тестового контролю у спеціальних медичних
групах ВНЗ [1].
Якщо проблеми метрологічної відповідності чинних тестових
випробувань не почати розв’язувати зараз, то відповідно підвищення
ефективності навчально-оздоровчого процесу не варто очікувати.
Список використаних джерел:
1. Блавт О. З. Концептуальні аспекти системи контролю у фізичному вихованні
спеціальних медичних груп ВНЗ / О. З. Блавт // Молода спортивна наука України : зб.
наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини / за ред. Є. Приступи. – Л.,
2013. – Вип. 13, Т. 3. – С. 13–19.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАСОБАМИ
АЕРОБІКИ
ст. викл. Оксана Мащенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Активна адекватна рухова діяльність є одним з чинників збереження
і зміцнення здоров'я за рахунок інноваційних форм і методів навчання.
Аеробіка (англ. aerobics) або ритмічна гімнастика-це комплекс
фізичних вправ, які виконують під музику, що зародився у США у 1960-ті
роки. Свою популярність вона здобула завдяки тому, що серед розмаїття її
видів кожен може знайти оптимальний варіант для себе.
Навчальна дисципліна «Аеробіка» включає такі теми:
 характеристика видів оздоровчої фізичної культури;
 зміст і методика проведення занять з оздоровчої аеробіки;
 силова частина занять оздоровчою класичною аеробікою;
 стретчинг і його місце на заняттях оздоровчою класичною
аеробікою.
Завданнями вивчення дисципліни «Аеробіка» є: ознайомлення
студентів з основною формою проведення занять з фізичної культури із
використанням засобів аеробіки; здатністю добирати музичний супровід з
урахуванням вікових особливостей, фізичної підготовленості студентів, а
також структури завдань до змісту уроку фізичної культури з
використанням засобів аеробіки, ознайомлення з сучасними видами
аеробіки; навчання методам опанування техніки виконання базових рухів
аеробіки, методам конструювання з’єднань і комбінацій в аеробіці.
Класифікація видів аеробіки залежить від завдань, які вирішуються
під час її проведення і поділяється на оздоровчу аеробіку, прикладну
аеробіку і спортивну аеробіку [1].
Багатогранність, постійне оновлення педагогічно-побудованих і
науково обґрунтованих програм, високий емоційний фон занять завдяки
використанню музичного супроводу і танцювальному стилю рухів
дозволяє аеробіці упродовж багатьох десятиліть отримувати високий
рейтинг серед інших видів спортивно-оздоровчої діяльності.
Список використаних джерел:
1. Крючек Е.С. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий.−
М.: Терра-Спорт: Олимпия Пресс, 2001 .− 61 с.
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ДОЗВОЛЕНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ КОРЕГУВАННЯ ВАГИ
СПОРТСМЕНІВ ПЕРЕД ЗВАЖУВАННЯМ НА ЗМАГАННЯХ
доц. Леонід Плотницький, викл. Богдан Семко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Корегування ваги спортсмена є важливою та актуальною темою в
спорті, оскільки багато видів спорту мають вагові категорії або вагові
обмеження, що і спричиняє низку питань, оскільки виникають ситуації, в
яких, за певних умов і особливостей організму спортсмена, перед
змаганнями потрібно скорегувати вагу в бік зниження.
Випадки корегування ваги в бік зниження є найпоширенішими,
оскільки вага спортсмена дуже нечасто буває чіткою грам в грам або
спортсмену комфортно тренуватися з вагою трішки більшою за змагальну.
Слід зазначити, що недоцільно виступати у вищій ваговій категорії з
зайвими кілограмами, оскільки в силових видах та єдиноборствах це дає
супернику велику перевагу. Важко бути сильнішим за людину, яка має
більшу м’язову масу та більшу силу. Тому за цих причин і виходячи з
особливостей організму спортсмена, тренер може вирішити зменшити вагу
спортсмена на декілька кілограмів, щоб увійти у вагову категорію. Ми
будемо розглядати лише дозволені та безпечні засоби і методи, оскільки
великий перелік препаратів, що можуть корегувати вагу в основному за
рахунок використання медикоментів, які змінюють кількість води в
організмі, є шкідливими для нирок, серця та позначаться на кінцевому
результаті.
Є два варіанти корекції. Перший − це зміна кількості води в
організм; другий - це зменшення кількості та цінності їжі, яку вживає
спортсмен.
Перший варіант є швидким, але нестача води в м’язах повинна бути
відновлена. Оскільки нестача води призводить до зміни самопочуття та
працездатності м’язів. Тому слід після зважування, якщо використовувався
такий метод, відновлювати запас води і електролітів в організмі. Варіанти
корекції води - це зміна кількості вживання води та вживання збільшеної
кількості вітаміну Ц. Також можна змінити кількість води фізичним
навантаженням та вдягаючись максимально тепло, але така втрата води є
критичною та недоцільною в більшості випадків.
Другий варіант – це зменшення кількості їжі в раціоні та зміна
харчової цінності нутрієнтів, що також є ефективним варіантом корекції
ваги. За день спортсмен із нормальним харчуванням з'їдає від 1 кг до 2.5 кг
їжі. Тому заміна кількості нутрієтів в останні 1-3 доби сприяє зменшенню
ваги. Можлива заміна нутрієнтів на такі ж по цінності, але менші за вагою,
що теж зменшує вагу.
Часто використовуються комбінації з обох варіантів, щоб отримати
максимальне зменшення ваги в максимально стиснуті терміни з
мінімальними втратами результативності спортсмена.
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ОСОБИСТІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ТА МІСЦЕ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ЦЬОМУ СЕНСІ
ст. викл. Микита Гунько
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Входження України у новий період соціального розвитку,
відновлення державності, відродження багатого культурно-історичного
досвіду та традицій національного виховання актуалізує проблему
гармонійного фізичного і духовного розвитку людини, її соціалізації як
здорової, життєздатної особистості.
Відомо, що система ціннісних орієнтацій виражає змістовне
відношення людини до соціальної дійсності і в цій якості визначає
мотивацію її поведінки, робить істотний вплив на усі сторони її діяльності.
Це складний соціально-психологічний феномен, що характеризує
спрямованість і зміст активності особи, визначає загальний підхід людини
до світу, до себе, надаючи сенс і напрям особистим позиціям, поведінці,
вчинкам.
Аналіз результатів соціологічних досліджень дозволяє виявити таку
ієрархію пріоритетів в українському суспільстві за 2006−2018 р.р.: сім’я,
друзі, робота, вільний час, хобі, релігія, власний бізнес, політика.
У сучасної студентської молоді спостерігається тенденція до
переорієнтації на індивідуально та особистісно значущі цінності.
Переважна більшість молоді на передній план ставить матеріальні
цінності; цінності, які мають значення лише в теперішньому часі і лише
для них самих – цінності найближчої перспективи. Для сучасної молоді
характерне прагнення до самоствердження і бажання бути такими, що
визнані оточенням. Думка про вигідне самовизначення в житті і
необхідності підготовки до цього, зайняла головне місце у свідомості
студентів. Очевидна потреба в життєвому і професійному самовизначенні,
заможність та насолода від життя.
Якщо розглянути взаємозв’язок між способом життя та здоров’ям, то
він найбільше виражається в понятті здоровий спосіб життя. Здоровий
спосіб життя – це активна діяльність людей, спрямована на збереження і
поліпшення власного здоров’я, оздоровлення організму, боротьбу зі
шкідливими звичками та факторами ризику для здоров’я. Формування
позитивної психологічної установки на збереження, зміцнення й
примноження не тільки власного здоров’я, а й здоров’я оточуючих.
Збереження здоров'я завдяки здоровому способу життя повинно
стати головним життєвим завданням кожної особистості. Рівень здоров'я,
як правило, безпосередньо пов'язаний з рівнем освіти. Чим вище середній
рівень освіти у певному соціальному середовищі, тим кращі узагальнені
показники здоров'я воно демонструє.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ БІГУ НА 400 МЕТРІВ У СПОРТСМЕНІВ
РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
ст. викл. Андрій Іщенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Аналіз літератури та результати досліджень дозволили вивчити
особливості техніки бігу на 400 метрів у спортсменів різної кваліфікації, а
також виявити специфічні закономірності формування їхньої технічної
майстерності.
Аналіз стартового положення показав, що основною метою старту є
оптимізація умов для прискорення в стартовому розбігу. Встановлено, що
майстри спорту, у багатьох випадках приймають низьке положення на
старті. Кут між корпусом спортсмена і вертикаллю, проведеною вздовж
загального центру маси тіла складає 104,9±6,9 градусів. Таке стартове
положення, з точки зору біомеханіки, забезпечує оптимальні умови для
відштовхування від стартових колодок. У свою чергу спортсмени першого
розряду використовують більш високе положення на старті (93,9±4,3
град.), що призводить до збитків швидкості бігу вже на другому-третьому
бігових кроках, за рахунок передчасного випрямлення тіла. Отож,
оптимізація стартового положення в напрямку збільшення нахилу тулуба
дозволить максимально реалізувати швидкісно-силові якості спортсмена
[2].
Аналіз графіків швидкості бігу на ділянці 0-100 метрів показав, що
майстри спорту демонструють стрімке та лінійне прискорення і швидше
досягають максимально необхідної швидкості бігу на 40-45 метрі
дистанції. Спортсмени першого розряду прискорюються менш інтенсивно.
При цьому, у них спостерігається хвилеподібна динаміка швидкості
розбігу, яка свідчить про малоефективне використання енергетичних
ресурсів організму.
Виходячи на пряму ділянку дистанції, швидкість бігу знижується у
спортсменів будь-якої кваліфікації. Причина того полягає у необхідності
координувати рухи при бігу по повороту та при виході з нього.
Під час дослідження було встановлено, що чинником, який стримує
досягнення високих результатів є втома, яка прогресує. У
висококваліфікованих
спортсменів
зниження
швидкості
бігу
спостерігається за 50-70 метрів до фінішу, а у менш кваліфікованих за 100120 метрів[1].
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Секція «Суспільні стратегії сучасності: людина, історія, культура»
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВЩИНИ В ДРУГІЙ
ПОЛОВИНІ ХХ ст.
канд. іст. наук, доц. Олена Солошенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Міграції населення є важливим чинником суспільного розвитку.
Серед основних причин, що сприяли руху сільського населення у великі
міста, в тому числі і до Харкова, є бажання поліпшити своє матеріальне
становище, перспектива отримати вищу або середню спеціальну освіту,
власне житло, залучитися до культурно-побутових умов міського життя,
сімейні обставини тощо.
Друга світова війна завдала Україні великих втрат. Особливо
постраждало від німецько-фашистської окупації населення Харкова. З
перших днів визволення Харкова зусилля були зосереджені перед усім на
відбудові промисловості, транспорту, житла. Джерелом поповнення
трудових ресурсів міста у 40-х роках була переважно сільська молодь з
Харківської та сусідніх областей. Так, у 1948 році із Харківської області
прибуло - 548 чоловік, Сумської - 440 чол., а також з Курської області - 520
чол.[1, с.172]. В основному ці області і були постачальниками робочої сили
на підприємства та установи міста. Харківська міська агломерація типовий приклад взаємопов‘язаного розселення, коли є центр трудового
тяжіння – Харків і навколишні приміські поселення, мешканці яких
здебільшого працювали в місті. Саме це і породжує так звану «маятникову
міграцію» – зранку в місто на роботу, у вечері додому у приміські селища.
Зауважимо, що найбільше маятникових мігрантів працювало на
промислових підприємствах і транспорті. Переважна більшість
маятникових мігрантів - 98,9% мешкали у найближчих до Харкова
районах. Так, доля маятникових мігрантів Дергачівського району складала
23,4% до всього населення району, Харківського району − 23,2%,
Чугуївського району − 12,2%. Отже, чим ближче до Харкова, тим
активнішою була маятникова міграція. В повоєнний період населення
Харкова значно зросло. У серпні 1943 р. воно складало 192,3 тис., у 1945 р.
−- 459,3 тис., у 1950р. − 718,2 тис., а у 1959 р. населення міста досягло
довоєнного рівня 930 тис. [2, с.122].
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Отже, основними причинами відходу сільського населення до
Харкова були: складні умови життя, незначний вибір місця роботи,
незадовільні культурно-побутові умови, відсутність перспектив для
молоді, бажання отримати вищу чи середню спеціальну освіту, покращити
своє матеріальне становище, задовольнити свої духовні потреби тощо.
Список використаних джерел:
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ДО ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХАДЖІ-ТАРХАНСЬКИХ ДАНГІВ
ХАНА «ВЕЛИКОЇ ОРДИ» МАХМУДА Б. МУХАММАДА
доц. Юрій Зайончковський
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Мета доповіді – введення до наукового обігу результатів
дослідження срібних хаджі-тарханських монет Махмуда б. Мухаммада б.
Тимура, що може розширити коло доступних для вивчення нумізматами та
істориками джерел. Дослідження проводилося з використання методу
штемпельного аналізу, який дозволяє відтворити графічні реконструкції
штемпелів і встановити штемпельні зв'язки. Була зібрана інформація щодо
191 срібної монети хана Махмуда б. Мухаммада б. Тимура, відкарбованої у
Хаджі-Тархані. За змістом легенд лицьових сторін було виділено чотири
типи хаджі-тарханських монет хана Махмуда (до теперішнього моменту
було опубліковано з них лише два): без титулу «султан» і без другого імені
насаб; з титулом «султан верховний»; з титулом «султан справедливий»;
без титулу «султан» з двома іменами насаб (переважна більшість відомих
хаджі-тарханских монет Махмуда відносяться саме до цього типу).
Вивчення цього матеріалу методом штемпельного аналізу показало, що в
процесі виготовлення монет були використані 17 лицьових штемпелів та
53 реверсних, які працювали в 68 штемпельних парах. Були встановлені
штемпельні зв'язки срібних монет Махмуда б. Мухаммада з дангами
Мухаммада б. Тимура, Ахмада б. Мухаммада і Мустафи (позначення місця
карбування Хаджі-Тархан) та використання одних і тих самих лицьових
штемпелів при карбуванні монет Махмуда б. Мухаммада з різним
позначенням місця випуску на реверсах (Хаджі-Тархан і Орду-Базар).
Штемпельні зв'язки не виявлені всього для трьох штемпельних пар,
встановлено існування двох ізольованих «вузлів» штемпельних зв'язків з
п'яти штемпельних пар. Основна маса штемпельних пар, які були
використані у монетному виробництві, утворює дві схемі штемпельних
зв'язків. До першої входять 35 штемпельних пар, до другої − 25.
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Була зібрана інформація щодо вагових даних 64 монет. Мода − 0.65
г, середня вага − 0.65 г. Можна стверджувати, що «законна» вага хаджітарханських дангів Махмуда б. Мухаммада була вище середнього
показника 0,65 на кілька сотих грама (десь біля 0.7 г).
Жодна зі срібних монет Махмуда б. Мухаммада б. Тимура не несе на
собі дати. Автори схильні широко датувати ці данги часом правління
Махмуда (серединою 1440-х - серединою 1470-х років). Основна група
хаджі-тарханських монет Махмуда має стабільний монетний формуляр
обох сторін. Можна припустити, що ніякої тривалої перерви між двома
«правліннями» Махмуда б. Мухаммада в хаджі-тарханськіх емісіях не
простежується, переважна більшість монет вироблена в один нерозривний
часовий проміжок, пов'язаний, якщо взяти до уваги встановлені
штемпельні зв'язки, з перебуванням на престолі хана Мустафи (можливо і
до, і після його короткочасного правління).
ПІДГОТОВКА ПІДПРИЄМСТВ ДО ВИВОЗУ З ХАРКОВА В 1941
РОЦІ:ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД
ст. викл. Світлана Романова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Масштабна евакуація підприємств та населення була одною зі
сторінок Другої світової війни. Харків також не уникнув цієї долі.
Актуальність дослідження полягає у необхідності всебічного
правдивого висвітлення складного процесу евакуації часів Другої світової
війни та вивчення цього досвіду для потреб сучасності.
Історія Другої світової війни завжди була пріоритетною темою у
дослідженнях радянських істориків. Найбільша увага приділялась бойовим
діям Червоної армії, підпільному та партизанському руху. Але героїчна
праця працівників тилу, евакуація промислових підприємств та організацій
та поновлення їх роботи вглибині країни також висвітлювалась
дослідниками того часу. Наприклад, у виданні «Трудящиеся Харьковской
области в Великой Отечественной войне» (1960 рік) відмічалось, що
«…Под руководством партийных организаций трудящиеся Харькова
успешно справились с задачей эвакуации всего ценного оборудования на
восток и использования его для производства вооружения и боеприпасов...
Организованная эвакуация на восток многочисленных промышленных
предприятий, колхозов, МТС и совхозов явилась одним из важных
факторов, создававших условия для коренного перелома в ходе войны.
»[1]. У багатьох інших дослідженнях та виданнях лейтмотив
характеристики процесу евакуації був схожим. Відмічалось, що колосальне
переміщення людей викликало труднощі з перевезенням та
облаштуванням їх на нових місцях мешкання, але деякі важливі аспекти
цього процесу з багатьох причин залишалось поза увагою дослідників.
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Лише під час перебудови у СРСР почали з`являтись наукові праці з дещо
іншим поглядом на ці події.
Пізніше на пострадянському просторі дослідники звернулись до
проблемних питань евакуації: втрати обладнання та робочої сили під час їх
перевезення, дезорганізації, неевакуації частини радянських людей,
побутових проблем переселенців, складнощів у міжнаціональних
відношеннях між переселенцями та місцевим населенням. Необхідно
відзначити, що не усі проблеми харківської евакуації часів Другої світової
війни, як и загалом цього процесу у всій країні у той час, добре вивчені
істориками: деякі події потребують переосмислення, деякі взагалі мало
відомі, є дискусійні питання. Можна відмітити відсутність комплексного
дослідження евакуації міста Харків, що обумовлює необхідність
подальших наукових пошуків та їх узагальнення.
Список використаних джерел:
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ІДЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОШЕЙ ЧАСІВ
НАЦІОНАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917 − 1920 р.р.)
ст. викл. Олександр Осіпов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Більшість грошових знаків в світі мають зображення ідеологічного
або пропагандистського напрямку. Українські гроші на початку ХХ
століття в цьому сенсі не були виключенням. На грошах України періода
1817 – 1820 років є символи, які необхідно пояснити.
За часів національних змагань в Україні були проведені грошові
емісії трьох урядів: Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського та
Директорії. Поєднувало їх те, що емісії грошей мали деякі спільні
елементи оформлення.
Традиційно вважають, що центральний елемент українських грошей
всіх трьох урядів – тризуб, був запропонований М. С. Грушевським. Але
керівник Центральної Ради за своїми поглядами був переконаним
соціалістом. Ці переконання знайшли свій вихід в варіантах національної
геральдики, які він пропонував: вензель УНР, 30 зірок ( за кількістю
«земель» України), золотий плуг на блакитному фоні тощо.
Також пропонувалось в якості герба УНР надрукувати на грошах
наступні зображення: Архангел Михаїл (давній герб Києва та Київщини),
Золотий лев (герб Галицької землі), козак з мушкетом (герб Війська
Запорізького). Але все це були локальні герби, вони не були загальні для
всієї України, і крім того – не несли в собі ідеологічного навантаження.
Графік Г.І. Нарбут, автор оформлення українських грошей, вивчаючи
старовинні монети, зупинився на зображенні тризуба з хрестом. Це був
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знак роду Володимира Великого. Цей знак був алегорією утворення
Української держави ще з часів Київської Русі.
У наш час тризуб державний герб України. Слід звернути увагу на
те, що тризуб вінчає хрест, символ християнства. І якщо тризуб має кілька
десятків трактувань, то хрест однозначне пояснення. Це був безумовно
натяк на десять заповідей, які повинні бути покладені в фундамент
держави. Закони моральні знаходяться вище законів юридичних.
На українських культурах написи друкувались на чотирьох мовах
найбільш багато чисельних рівноправних та рівновеликих націй, які
складали народ України – український, російський, польський та
єврейський (іврит). Саме ця деталь українських грошей підкреслювала
поважне відношення однієї нації до іншої.
МЕТОД КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ
РЕЦЕПЦІЇ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН
У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
викл. Олена Кравченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Кінець ХХ − початок ХХІ століть позначається великим розмаїттям
культурних практик та новими проявами культурних універсалій. Певною
мірою це зумовлено прогресом сучасних технологій, які прискорили
інформаційний обмін та змінили форми суспільних комунікації. У цих
умовах зростає актуальність розуміння та інтерпретації соціокультурних
процесів та ситуацій.
Розмаїття проявів культури передбачає необхідність усвідомлення її
антропологічної фундаментальності, соціальної обумовленості, історичної
динамічності, політичної актуальності тощо. Це уможливлює
використання у культурологічному дослідженні герменевтичного підходу,
який виявляється достатньо гнучким у врахування результативності
окремих гуманітарних дисциплін і може розглядатись як методологія
аналізу людської культури у її конкретних проявах.
Зважаючи на інформаційно-комунікативну природу культури,
дослідження її рецепції, тобто сприйняття текстів та образів, методом
герменевтики є цілком адекватним дослідницьким підходом. За
спостереженням вітчизняної дослідниці О. С. Колесник «… об’єктом
культурологічної інтерпретології є феномен інтерпретації в її різних
формах та контекстах, а методом є – культурно-герменевтична
інтерпретація як розкриття сенсу культурних процесів …»[1, с. 102].
Сфера взаємодії людини та тварини, як об’єкт дослідження, дозволяє
інтерпретувати як буденний, так і теоретичний виміри рецепції. На
буденному рівні розкривається сутність гуманного ставлення до тварин у
фокусі праксеології – конкретних практик та їх результатів. Аналіз
теоретичних рефлексій дозволяє осмислити нормативні особливості
сприйняття ідеї гуманного ставлення до тварин. Поєднання обох аспектів
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уможливлює формування цілісної соціокультурної парадигми цієї сфери
діяльності,
зокрема
у
сучасному
українському
суспільстві.
Соціокультурна парадигма ґрунтується на сприйнятті традиції як
практичної інтерпретації культурних універсалій.
Таким чином, культурологічна інтерпретологія як універсальна
методологія дозволяє всебічно дослідити рецепцію гуманного ставлення до
тварин як цілісного культурного феномену. Її значимість у сучасний період
реформування нашої країни та прискореної трансформації українського
суспільства зростає, оскільки, як ніколи, актуальними є досягнення
взаєморозуміння та налагодження комунікації у суспільстві.
Список використаних джерел:
1. Колесник О. С. Основи культурологічної інтерпретології. Сучасна
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ПРАВОВІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНЦІВ І ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ
ПРАВОСВІДОМОСТІ
доц. Лариса Касинюк
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У вітчизняній юридичній літературі правосвідомість визначають як
систему ідей, уявлень, емоцій, і почуттів, які виражають відношення
особи, групи осіб, суспільства в цілому до чинного, минулого і бажаного
права, а також до діяльності, пов’язаної з правом. У правосвідомості
містяться оціночні судження про право, які виражаються категоріями
«правомірне», «неправомірне», «законне», «незаконне».
Правосвідомість українського суспільства багато в чому
визначається традиціями, що були закладені віковими процесами боротьби
нашого народу за свою державність, культуру, мову, релігію. Початком
правової традиції українців можна вважати сходи стародавніх слов’ян, які
виступали верховним органом самоврядування і суду. Народне зібрання,
яке існувало та активно використовувалося за часів Київської Русі, є
свідченням демократичності наших предків. Значний вплив на свідомість
людей мала церква,
а православна релігія стала підґрунтям для
подальшого розвитку уявлень про добро, справедливість, рівність,
моральну чистоту тощо.
Визначною подією у формуванні правосвідомості українців стало
прийняття у 1710 році Конституції Пилипа Орлика, назва якої «Пакти і
Конституції законів та вольностей Війська Запорозького». Конституція П.
Орлика зафіксувала систему розподілу влади на три гілки. Законодавча
влада належала Генеральній Раді, виконавчу владу очолював Гетьман, була
і судова гілка влади. Це не допускало концентрації значних повноважень у
гетьмана. Така система влади була свідченням зростаючого рівня
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правосвідомості частини української еліти, яка спиралася на історичний
досвід та кращі зразки європейської філософської і правової думки.
Значний вплив на формування правосвідомості українців мало
Магдебурзьке право, яке належало до західної політичної культури.
Протягом ХІV-XVIІ століть на території України налічувалось до 400 міст і
містечок, які мали Магдебурзьке право. Магдебурзьке право стало одним із
важливих чинників зближення України з Західною Європою.
У подальшому довгі роки на теренах українських земель
законодавство було або польським, або австро-угорським, або російським,
тільки не українським, тому правосвідомість українського народу набувала
скептичного ставлення до законодавства, яке часто не відповідало
інтересам нашого народу. Тому правосвідомість українців більше
«орієнтувалась» на традиції, звичаї як засіб збереження своєї національнокультурної ідентичності, а не на позитивне право.
МИСТЕЦТВО І ВІЙНА
канд. філос. наук, доц. Яна Кунденко , викл. Микита Білостоцький,
ст. гр. А-21 К. Тарасова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Війна – це одночасно «руйнівник і творець істин», ці істини
породжуються і гасяться не лише в історії та політиці але і в мистецтві.
Візуальне мистецтво має давній зв'язок з війною і продовжує відігравати
основну роль як в засудженні, так і в заохоченні конфліктів. Ці
суперечливі ідеї часто просочувалися в політичну сферу, впливаючи на те,
як запам'ятовуються конфлікти. Мистецтво використовується для
пропаганди війни: художникам доручали створювати пропаганду, щоб
викликати народну підтримку і спонукати громадськість піти на
матеріальні жертви, необхідні для війни. У своїх роботах ці художники
зображували протилежну сторону, агресивну, сильну і жорстоку, щоб
стимулювати ворожість і страх до неї.
Щоб пробудити почуття
націоналізму і гордості серед співвітчизників, вони показували перемогу
на полях битв, а щоб підкреслити необхідність постійної підтримки –
втрати
від війни для солдатів і громадян. Хоча, в цілому,
пропагандистське мистецтво не є технічно сильним або стилістично
інноваційним, деякі відомі художники, такі як Норман Роквелл, створили
військову художню пропаганду.
Але також мистецтво використовується для того, щоб протистояти
війні. Антивоєнні організації доручали творцям підривати симпатію до
війн і не надавати матеріальної
підтримки їм. Звичайно, багато
художників також самостійно створювали твори мистецтва для агітації за
мир. У своїх роботах ці художники підкреслювали необхідність
припинення війн, зображуючи їх жорстокість, і намагалися викликати
співчуття до своїх супротивників, показуючи страждання, які їх
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противники зазнали від рук цього лиха. Вони також використовували
сатиру, щоб висміяти безсилля і цінності лідерів своїх країн. На відміну від
художньої пропаганди, антивоєнне мистецтво історично мало свою
художню цінність. Мистецтво використовується, щоб оговтатися від війни:
для збору коштів для солдатів, що постраждали в ході війни, і для надання
допомоги біженцям, для забезпечення зайнятості колишніх комбатантів та
їх емоційної реабілітації. Окрім того, джерелом сили та енергії для наших
українських солдат стають малюнки дітей – кожен боєць завжди має при
собі таке диво. «Це – оберіг», – кажуть вони. На війні вижити без
мистецтва неможливо. Воно є джерелом сили та впевненості у
завтрашньому дні, у тому, що тебе чекають вдома.
Можемо зробити висновок, що мистецтво використовувалося для
передачі різних "правд" про конфлікт – не лише політичних істин, в яких
воно використовувалося для позиціонування конфлікту в національних
наративах, але і більш складних істин: етичні обов'язки спостерігача і
творця образів, вплив війни на свою Батьківщину і культурні символи.
СИМВОЛІЧНІСТЬ РЕАЛЬНОГО АБО РЕАЛЬНІСТЬ
СИМВОЛІЧНОГО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТВОРЧОСТІ Г. ПІНТЕРА)
канд. філос. наук Наталя Яровицька
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Те, що перебуває перед нами безпосередньо, − це лише вступ до
того, що ховається від нас десь там у далечі
Хосе Ортега-і-Гассет
Світ розуму та почуттів в світоглядній парадигмі мав зустріч з одним
із висловів німецького письменника І. Ґьоте, який є автором важливої
сінтенції, суть якої розкривається в тому, що набуття повноти (всього) для
суб’єкта, історії, часу, мови неможливо без проходження стану «ніщо».
Літературна скарбниця сучасності відображає символічний вимір
мови: від техніки промовляння до опису події мовного нашарування, яке
відбувається завдяки вмілому нагромадженню багатьох смислових
навантажень в мовних конструкціях (Ж. Лакан, Р. Барт, Ж-П. Сартр).
Для Г. Пінтера в його літературних творах нема усвідомленого
начала та кінця, адже кінець може стати прологом або початком до дотику
з реальністю; скрите виявляє реальне, а реальність супроводжує своєю
наявністю простір утаємниченого, завдяки розгортанню самої виставиреального. Індивід зіткненням із собою, завдяки Ніщо, відкриває свою
сутність, якою принизливою чи бездоганною вона не була би. Ця зустріч
абсурдна за природою, втім одночасно вона народжує альтернативні сенси,
незважаючи на те, що містить в собі ядро травми. Обертання навколо цих
станів («повноти і ніщо») формулює та демонструє творчий літературний
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доробок одного з Нобелевських лауреатів – англійського прозаїка та
письменника Гюнтера Пінтера. Абсурд – грань (межа) між реальним та
символічним, що створюється даним феноменом. Спонтанність та випадок
формують передумови для спотворення та розквіту думок головних героїв,
їхніх бажань, надмірності, деформації або, навпаки, читачеві випадає
унікальна нагода здійснити особисту метаморфозу духу завдяки
внутрішньому роз’ятрянню персонажів. Отже, герої – поводарі читача,
вони наповнюють реальність символічними барвами, а читач залишає
(дарує), натомість, символічному світу дивакуватий шматочок реального.
Таким чином, бінарні опозиції складаються у
розкритті та
демонстрації дії головних персонажів в модусі трьох наявних культурних
дихотомій, а саме: дія/імітація (або бездіяльність); реальність/ілюзія;
явне/скрите. Дані стратегії розкривають сутність та всю безпорадність
героїв, їхню розірвану, спаплюжену свідомість, в природі якій терпимість
межує з невдоволенням, агресією, натиском в діалогах, що проявляється як
абсурдний життєдайний ковток в безодні реальності.

Секція «Сучасні питання економіки, фінансів та управління»
Підсекція «Економіка»
ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
д-р економ. наук, проф. Л.Л. Калініченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Імідж – це невід'ємна складова будь-якого бізнесу, важлива частина
становлення організації. Його значення надзвичайно важливе, так як
позитивний імідж допомагає завоювати лояльність споживачів, завдяки
чому підприємство згодом займає лідерські позиції на ринку. Імідж
підприємства формується під впливом таких чинників як: репутація і
популярність компанії, престижність продукту, готовність до змін
таінноваційність,
конкурентоспроможність
таконкурентостійкість
організації.
Важливо не тільки створити позитивний імідж, але вміти його
підтримувати на належному рівні. Імідж підприємства можна підрозділяти
на внутрішній – сприйняття об'єкта її персоналом, і зовнішній – оцінка
клієнтами, споживачами, стейкхолдерами.
Для створення позитивної оцінки внутрішнього іміджу організації
доцільно виконувати такі рекомендації: системно підтримувати
позитивний психологічний клімат у колективі; сприяти підвищенню
кваліфікації працівників, стимулювати їх на професійні досягнення;
інформувати та залучати працівників, акціонерів до інноваційних проектів,
давати можливість творчої і професійної реалізації;інформувати
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працівників про стандарти, норми поведінки в колективі у відповідних
інструкціях.
Зовнішній імідж організації формується рекламною кампанією,
якістю продукту, зв'язками із ЗМІ та соціальною відповідальністю.
Рекомендації для зміцнення зовнішнього іміджу організації:
обов'язкове своєчасне розміщення фінансових щомісячних звітів для
підвищення довіри з боку контактних аудиторій; поширення інформації
про організацію та її діяльність для підвищення рівня обізнаності
контактних аудиторій; проведення благодійних акцій та заходів шляхом
розміщення інформації на зовнішніх інтернет-ресурсах;участь в
телевізійних програмах (включаючи розповіді про результати діяльності
організації);залучення журналістів для висвітлення заходів організації в
ЗМІ;організація зворотного зв'язку з контактними аудиторіями шляхом
створення спеціальної рубрики на форумі сайту організації; проведення
регулярних «круглих столів», семінарів, конференцій з цільовою
аудиторією; участь у міжнародних проектах і зустрічах з обміну досвідом з
подальшим висвітленням цих заходів у ЗМІ; зйомка соціальної реклами.
Таким чином, позитивними ефектами від цілеспрямованої роботи по
створенню і підтриманню позитивного іміджу можуть стати:високий
рівень лояльності клієнтів до організації;підвищення впізнаваності бренду
компанії;зниження витрат на етапі виведення нового продукту на ринок за
рахунок сформованого довіри до бренду; підвищення привабливості
компанії як роботодавця і можливість наймати більш кваліфіковані кадри;
підвищення конкурентоспроможності підприємства.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОНЛАЙН-ТОРГІВЛІ
д-р економ. наук, доц. О.С. Шуміло
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Використання інформаційних технологій сприяє розвитку онлайнторгівлі, яка демонструє швидкі темпи зростання серед інших
галузей.Нарощуючи обсяг у світовому масштабі електронна торгівля
формується в окрему галузь економіки.
Згідно з Законом України «Про електронну комерцію», онлайнторгівля визначається як частина електронної комерції, а саме –
господарська діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації
товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення електронних
правочинів із використанням інформаційно телекомунікаційних систем.
Онлайн-торгівля є одним з найбільш динамічних ринків і входить в
невелике число тих сегментів економіки, які продовжують рости та
розвиватися, незважаючи на кризу, коливання валюти та інші проблеми, з
якими країна зіткнулася в останні роки. На електронну комерцію в
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контексті ведення бізнесу починають звертати увагу навіть досить
консервативні підприємці.
Запрогнозаминімецького статистичного онлайн-порталу Statista, до
2021 року світовий ринок електронної комерції складе $4,9 трлн на рік.
Заданими аналізу Digital Commerce 360, обсяг онлайн-продажів у світі в
2016-2019 роках зростав у середньому на 20% на рік. У той же час,
роздрібні офлайн продажі збільшувалися на 3,5% за рік. Якщо подібна
тенденція збережеться, то обсяги світового ринку e-сommerce перевищать
обсяги традиційного роздрібного товарооборотувже до 2036 року.
Серед основних тенденцій розвитку онлайн-торгівлі можна виділити:
 підвищення попиту споживачів, які зацікавлені покупками в Інтернеті
що надає можливість ефективного ведення бізнесу;
 підвищення загального обсягу продажів. До кінця 2020 року продажі в
інтернет-магазинах зростуть у всьому світі, за оцінками експертів
досягнуть позначки у два трильйони доларів США;
 збільшення варіантів оплати. Поряд із традиційними варіантами оплати
використовуються нові інноваційні методи, зокрема Apple Pay та інші
системибезконтактного проведення платежів.
Основними проблемами, як зазначають аналітики, що можуть
знизити зростання ринку онлайн торгівлі можуть бути проблеми безпеки
та конфіденційності. Однак, електронна торгівля набирає швидких обертів,
і як показує практика, ринок з успіхом знаходить рішення всіх проблем, що
з’являються у процесі розвитку.
СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ, ДИЗАЙНУ ТА АРХІТЕКТУРИ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНО-ПРИВАБЛИВОГО МІСЬКОГО
ПРОСТОРУ
канд. економ. наук, доц. Н. В. Янченко, канд. економ. наук,
доц. А. А. Пакуліна, канд. економ. наук, доц. В. В. Благой
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасний світ динамічне змінюється, набуває абсолютно нову
соціокультурну динаміку: спотворюються природні комунікації між
людьми через втручання інформаційних технологій. Виникає необхідність
створення місць, де люди зможуть спілкуватися особисто. Кожне місто
повинно мати свої привабливі квартали, які детально висловлюють свій
винятковий стиль культури і життя жителів. Квартали, які будуть
відвідувати туристи. Так, Харків – одне із найбільш відвідуваних міст в
Україні завдяки великій кількості студентів та емігрантів. Тут дуже
розвинена туристична інфраструктура і завжди знайдеться що подивитися
та безліч варіантів проведення веселого дозвілля. Місто не стоїть на місці і
кожен раз приємно дивує мандрівників.
Узагалі, основні фактори, що впливають на розвиток туризму,
поділяють на дві групи:
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− статичні: мають постійне в часі значення. У цю групу в першу
чергу входить рекреаційно-ресурсний потенціал території, що виражається
в кількості та якості природних і культурно-історичних ресурсів;
− динамічні: ті, що із часом можуть змінюватись. Це політичні,
соціально-демографічні,
фінансово-економічні,
матеріально-технічні
фактори життєдіяльності людини.
Коротке визначення туризму можна описати як тимчасове дозвілля,
при якому людина цілеспрямовано або спонтанно відвідує місце далеко
(або не дуже) від дому. Міський туризм має на увазі зв'язок із унікальною
урбанізацією. У туристів існують різні цілі, такі як участь в ярмарках,
виставках і урочистостях, а також спортивні тури. Загалом, такі туристичні
об'єкти є не природними, а штучними, і їхнє створення − завдання для
місцевої влади та архітекторів. Задля залучення туристів мегаполісам слід
трансформувати міський простір та впроваджувати нові об'єкти –
тематичні парки розваг. Зараз почав з'являтися новий вид туризму –
«іманентний туризм» (внутрішній). Це подорожі городян по рідному місту
в форматі екскурсій-прогулянок. Такий внутрішній туризм дозволяє
побачити знайомі місця в незвичайному ракурсі.Іманентний туризм
дозволяє городянам подорожувати без утомливих перельотів і може
задіяти в екскурсійній діяльності промислові та неблагополучні райони.
СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПЕРШИХ МАСОВИХ СЕРІЙ
канд. економ. наук, доц. Є.М. Гелеверя
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В Україні у будинках перших масових серій зосереджено близько
25% від всього наявного житлового фонду. Його стан вкрай
незадовільний і якщо фізичне зношення становить в середньому 40–
50%, то морально вони зношені на всі 100% (вже на момент зведення –
60-70 рр. вважались морально застарілі). Такі будинки повністю не
відповідають діючим на сьогодні містобудівельним і в тому числі
санітарно гігієнічним нормам. А характерне для них об’ємнопланувальне рішення – незадовільні внутрішні і зовнішні функціональні
зв’язки, маленькі прохідні житлові кімнати, малогабаритні кухні і
суміщені санітарні вузли, незадовільна орієнтація приміщень – вимагає
проведення реконструкції і модернізації з повним переплануванням
внутрішніх приміщень, що можливе лише при умові відселення
мешканців. Надзвичайно складний і дорогий процес влаштування чи
прибудови ліфтів, сміттєпроводів, балконів, лоджій, еркерів. Частково
компенсувати обов’язкові втрати житлової площі і квартир можна лише
за рахунок прибудови додаткових об’ємів, надбудови поверхів чи
мансард. Такі реконструктивні заходи не можливо здійснити без
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тимчасового відселення мешканців. Процес тимчасового відселення
надзвичайно дорогий (потребує створення спеціального фонду
відселення), складний, юридично та законодавчо неврегульований в
нашій країні. Запровадження напрацювань в цій галузі західних країн, як
свідчить аналіз досвіду Німеччини, Польщі, Чехії і Угорщини, для нас
практично не прийнятний з багатьох об’єктивних і суб’єктивних причин.
Проведення модернізації, особливо на першому етапі, потребує значних
інвестицій. Вони швидко окупляться, коли буде можливість заселяти
надбудовані в процесі реконструкції поверхи і мансарди, в тому числі і
сім’ями з будинків, що потребують модернізації. Наступна соціальноповедінкова проблема утримання цих будинків – низька тепло
ефективність і звукоізоляція огороджувальних конструкцій, застарілі,
неекономічні, непридатні для сучасних заходів експлуатації і
обслуговування інженерні мережі та обладнання. Нафтова криза 70-х
років минулого століття спонукала країни Західної Європи, до речі, не
найбідніші у світі, знизити втрати тепла через огороджувальні
конструкції. Завдяки прийнятим заходам, витрати на опалення
зменшились приблизно у двічі. На сьогодні вони в 2-4 рази нижчі, ніж у
нас на Україні. Заходи з утеплення будинків проводились у комплексі з
санаційними роботами, що включали підвищення комфортності
проживання і вдосконалення процесів утримання та експлуатації,
модернізацію інженерного обладнання і мереж, заміну заповнення
віконних та дверних прорізів.
АДАПТАЦІЯ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
канд. економ. наук Вероніка Халіна, викл. Анастасія Устіловська
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Адаптація, на сьогодні, є найбільш ефективним процесом, який
дозволяє екосистемі сприймати екзогенні зміни з мінімальними
негативними наслідками. Тому, необхідно будувати діяльність на засадах
адаптивного розвитку, який буде враховувати останні тенденції та
перспективні напрямки, сучасні тренди європейського та світового
ентерпрайзингу. Напрочуд динамічне середовище, глобальні перетворення
та прискорення темпів змін у сучасному світі диктують нові тенденції у
професійній діяльності людини. Це стосується необхідності пристосування
до нових умов функціонування будь-яких організацій, підприємств та
установ. При цьому, динамічна зміна соціально-економічних відносин у
суспільстві, професійно-класифікаційної структури ринку праці впливає не
тільки на появу нових, а й старіння окремих професій. У найближчі 10-20
років від третини до половини робочих місць будуть замінені штучним
інтелектом, комп’ютерними програмами та іншими автоматичними
рішеннями.
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Інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація, розвиток
видів економічної діяльності зі зростаючою граничною віддачею і
конкуренція залишать на ринку праці високотехнологічні професії та
професії з творчим компонентом й повною реалізацією людського
потенціалу.
У недавній статті в HarvardBusinessReview писалося, що наступне
покоління повинне буде працювати в командах частіше, ніж сьогодні, і
частіше обмінюватися досвідом і рішеннями між командами. Щоб досягти
цього, людям майбутнього знадобиться потужний набір soft skills, таких як
творчість, адаптивність, комунікативні навички.
У майбутньому затребуваними компетентностями будуть ті, які не
зможуть генерувати машини та роботи, а саме: здатність приймати
рішення, аналізувати можливі втрати і вигоди від майбутніх дій;
генерування ідей, причому важлива не їх якість, а, як не дивно, кількість, з
яких штучний інтелект буде прораховувати можливі варіанти; вміння
персоніфіковано навчати інших; вміння розуміти довгострокові результати
навчання і вплив на них отриманої нової інформації; оригінальність;
творче мислення; адаптивність; винахідливість; крос-функціональність та
міждисциплінарність.
У свою чергу, якщо сьогоднішні університети й надалі
використовуватиме сучасні технології та приділятиме особливу увагу
навчанню командним soft skills у поєднанні з правильним набором
цифрових hard skills, студенти отримають необхідний фундамент для будьякої професії, навіть якщо ця професія ще не існує.
КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ ПРАЦІ
канд. економ. наук, доц. Валентина Смачило,
викл. Ірина Божидай
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Концепція сталого розвитку (sustainabledevelopment) є основою
соціальної відповідальності в сфері економіки. Термін «сталий розвиток» у
дослівному перекладі з англійської можна визначити як «розвиток, що
підтримує життя». Ця концепція находить своє відображення в Цілях
сталого розвитку. З аналізу Глобальних цілей ООН та Цілей розвитку
тисячоліття очевидно, що пріоритетним напрямком розвитку суспільства є
формування якісного кадрового потенціалу (цілі, що стосуються цього
напрямку безпосередньо: 3,4,5,8,9), що повинно стати орієнтиром для
стратегічного планування суб’єктів всіх рівнів соціально-економічної
системи. Крім того, в стратегії соціально-економічного розвитку ЄС
«Європа 2020», що була прийнята в 2010р., визначено такі ключові сфери:
знання та інновації; стала економіка; вища зайнятість і соціальне
залучення. Відповідно, пріоритетність розвитку кадрового потенціалу
підтримується й на наступному ієрархічному рівні, що робить цей напрям
190

актуальним і для України, яка має євроінтеграційний вектор розвитку. В
продовження необхідності формування якісного кадрового потенціалу
«Стратегія сталого розвитку України 2020» передбачає чотири напрямки
руху, де передбачені реформи: реформа трудовихвзаємовідносин; реформа
системи
соціального
захисту;
пенсійна
реформа;
реформа
системиохорониздоров’я; програмапопуляризаціїфізкультури та спорту;
програма здорового способу життя та довголіття; реформа освіти;
програма розвитку для дітей та юнацтва, які прямо чи опосередковано
визначають якісні та кількісні показники кадрового потенціалу. Своє
відображення на регіональному рівні вона знаходить через Державну
стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року. Звертаючись до
документів, які спрямовані на сферу праці, слід відмітити ряд стратегій:
Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і
розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року; Стратегія
демографічного розвитку в період до 2015 року; Стратегія державної
кадрової політики на 2012 – 2020 роки; Cтратегія державної міграційної
політики України на період до 2025 року та проектів аналогічного
спрямування Стратегія розвитку і використання трудового потенціалу в
Україні на період до 2025 року та Стратегія сталого розвитку України до
2030 року.
Очікувані результати від реалізації стратегій передбачають
створення нових робочих місць, зростання рівня доходів населення,
вирівнювання якості життя населення, розвиток молодіжного,
інноваційного, креативного підприємництва, покращення здоров’я,
функціонування на основі соціальної відповідальності, економіки знань,
тощо.
ВПЛИВ РЕПУТАЦІЇ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ
викл. І.С. Головко-Марченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Підприємницька діяльність завжди пов’язана з ризиковістю, що
обумовлюється постійною зміною як зовнішнього, так і внутрішнього
середовища підприємства.
Ризик виступає важливим компонентом будь-якої підприємницької
діяльності. Під підприємницьким ризиком розуміють імовірність
виникнення збитків або неодержання доходів підприємством порівняно з
варіантом, що прогнозується, чи невизначеністю очікуваних доходів.
Успіх підприємницької діяльності значно залежить від репутації
підприємства. Вона формує імідж підприємства у споживацькому та
діловому колі. Одним із важливих ризиків при веденні бізнесу є втрата
репутації.
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Репутаційні ризики – це події негативного характеру, що здатні
погіршити стосунки підприємства з контрагентами, а також негативно
позначитися на їх готовності підтримувати його в подальшій перспективі.
Позитивно сформована ділова репутація підприємства позначається
на рівні якості ведення бізнесу; допомагає підприємству підписувати
вигідні договори, контракти, залучати інвестиції на вигідних умовах;
підприємство має змогу бути конкурентоспроможним та успішним;
збільшує обсяги продажу товарів чи надання послуг, довіру серед
споживачів в мінливих умовах сучасності; підвищує ділову активність
персоналу підприємства та збільшує довіру до підприємства на ринку
праці; пришвидшує скорочення дистанції між створеним іміджем та
реальною репутацією.
Превентивними заходами для збереження репутації підприємства та
її підвищення являються: підприємство повинно збільшувати взаємодію зі
ЗМІ, зацікавленими особами та організаціями; відслідковування
інформації, що з’являється у ЗМІ стосовно суб’єкта підприємництва;
своєчасна та конструктивна подача інформації про події на підприємстві;
наявність розробленої ефективної методики швидкого вирішення питань
стосовно ризиків; підвищення мотивації та лояльності працівників
підприємства; попередження незаконних чи помилкових дій робітників;
прозорість та інформаційна відкритість підприємства; боротьба з
порушенням трудової дисципліни серед працівників та з невиконанням
зобов'язань за трудовими договорами; взаємодія з державними органами
контролю; формування корпоративної культури як фактору комфортних
умов праці та взаємодії працівників. Якщо підприємство бажає в
довгостроковій перспективі продовжувати свою підприємницьку
діяльність, то керівництву необхідно звертати увагу на розроблення
механізму передбачення ризиків та ефективного управління ним.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ГЕОПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ
канд. економ. наук, доц. О.М. Колмакова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

До основних геополітичних факторів в класичному розумінні
географічне положення країни (вихід до морів і океанів); ландшафт;
наявність гір, пустель, боліт; річкові комунікації; ґрунт, клімат,
рослинність, корисні копалини; розмір території, протяжність кордонів і їх
конфігурація; кількість і склад населення, що проживає в країні та ін.
Якщо суто географічні фактори впливають на характер та складність
будівельних робіт, то кількість і склад населення, що проживає в регіоні
формує основну клієнтську базу.
Політично-економічні зміни в суміжних регіонах найчастіше є
причиною інтенсифікації міграційних потоків, а відповідно і причиною
зміни якісного та кількісного складу клієнтів. За даними Мінсоцполітики
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протягом 2014-2018 року загальна кількість внутрішньо переміщених осіб
(ВПО) з окупованих територій України склала 1516,237 тис. осіб [1, 2]. У
Києві зареєструвалися 166329 осіб, а в Харківській області – 126990 осіб, в
Дніпровській область - 74390 осіб, в Київській області – 66032 осіб та в
Одеській області – 40876 осіб.
Автором був проведений кластерний аналіз геополітичних
трансформацій областей України: розглянуто кількості ВПО та обсяги
виробництва в кожній з областей. На основі аналізу було виявлено чотири
кластери (групи областей):
1. Перша група областей і найбільша з стабільним розвитком
економіки (високий рівень темпів зростання) та віддаленістю від зони
конфлікту, низьким зростанням ВПО (кластер 4: Вінницька, Волинська,
Житомирська, Закарпатська, Запоріжська, Івано-Франківська, Черкаська,
Хмельницька, Херсонська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська,
Одеська);
2. Друга група областей досить невелика з низьким рівнем розвитку
будівельної сфери та невеликою кількістю ВПО (кластер 1: Полтавська,
Чернівецька, Чернігівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська);
3. Третя група включає лише три області (найбільші в Україні) з
високим рівнем темпів зростання та високою кількістю ВПО (кластер 3:
Дніпровська, Харківська, Київська);
4. Четверта група областей зона АТО в яких ВПО більше всього і
спостерігається спад економіки (кластер 2: Донецька, Луганська).
Список літературних джерел:
1. Державна
служба
статистики
України.
Електронний
ресурс:
http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Динаміка змін у міграції з окупованих територій України. Електронний
ресурс: https://www.slovoidilo.ua/2018/09/05/infografika/suspilstvo/dynamika-zminmihracziyi-okupovanyx-terytorij-ukrayiny

Підсекція «Економічна теорія»
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ХАРКІВЩИНИ
канд. іст. наук, доц. Сергій Євсєєв
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасних умовах формування ринкових відносин в Україні
більшість населення опинилась в складній соціально-економічній ситуації.
Необхідність соціального захисту з боку держави значно підвищила
інтерес фахівців та широкого загалу до питань розвитку тих галузей
економіки, від яких в першу чергу залежить вирішення
соціально-економічних проблем. Ефективне їх розв’язання на Харківщині
повною мірою залежить від розвитку інфраструктури.
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Харківщина є одним з найбільших регіонів України, який має
високий виробничий і соціальний потенціал, та за рівнем розвитку
інфраструктури, посідає друге місце в загальнонаціональному рейтингу
конкурентоспроможності регіонів і четверте місце за рівнем розвитку
інфраструктури. Втім за останні п’ять років в області дещо погіршились
показники транспортної, освітньої та рекреаційної підсистем, що вплинуло
на інтеграційний індекс інфраструктури регіону. При цьому на Харківщині
зберігається позитивна динаміка розвитку підсистем зв’язку, житловокомунального господарства і соціального забезпечення.
Харківська область належить до регіонів з найвищим рівнем
розвитку транспортної інфраструктури, яка включає залізничне,
автомобільне та авіаційне сполучення, а також розгалужену систему
громадського транспорту. Область посідає перше місце в Україні за
протяжністю автомобільних доріг загального користування (9,6 тис. км.), з
них майже 98 % − має тверде покриття. Проте, в загальноукраїнському
рейтингу, за рівнем розвитку транспортної підсистеми область посідає
сьоме місце (індекс 0,9902). Це пов’язано, насамперед, із зменшенням
вантажообігу та пасажирообороту, яке спостерігається протягом останніх
років.
Для збереження та розвитку інфраструктури Харківщини необхідно
чітко визначити стратегічні напрями розвитку регіону та розробити по
кожному з них план залучення інвестицій. Такі напрями, на нашу думку,
мають стосуватись перш за все розвитку транспортної та рекреаційної
інфраструктури, що матиме позитивний вплив на економіку регіону як
основу для вирішення соціально-економічних проблем населення і його
соціального захисту.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЕФЕКТИВНА
ФОРМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЇ
канд. економ. наук, доц. Юлія Єгорова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Проблема недостатнього фінансування інноваційної діяльності в
Україні не є новою, проте залишається дуже актуальною й сьогодні.
Аналізуючи джерела фінансування інноваційної діяльності
промислових підприємств України за 2019 та 2018 роки слід відзначити
тенденцію до скорочення фінансування за наступними джерелами (у % до
загального обсягу витрат на інновації): власні кошти підприємств - з 88,2%
до 87,7%, кошти державного бюджету - з 5,2% до 3,9%, кошти інвесторів нерезидентів - з 0,9% до 0,3%. При цьому спостерігається незначне
збільшення фінансування за рахунок коштів інших джерел - з 5,7% до 8,1%
[1]. Наявна ситуація ускладнюється нерозвиненістю фондового ринку та
інститутів венчурного фінансування.
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У зв’язку з цим важливого значення набуває система державноприватного партнерства, яка є ефективною формою залучення інвестицій в
інновації і повинна стимулювати інноваційну діяльність приватних та
державних підприємств.
Державно-приватне партнерство визначається як система відносин
між державними та приватними партнерами, що побудована на принципах
рівності партнерів та узгодженості їх інтересів, при реалізації яких
можливості обох партнерів об’єднуються з відповідним розподілом
ризиків та відповідальності [2, с.12].
У забезпеченні державно-приватного партнерства в інноваційній
сфері роль держави не обмежується лише фінансовим забезпеченням, а й
передбачає створення інституціональних основ спільної реалізації
інноваційних проектів, надання гарантій приватному сектору за наявності
високих ризиків, введення сприятливих податкових умов.
Сьогодні в Україні спостерігається неефективність взаємодії держави
і приватного сектору, невизначеність форм їх участі у інвестиційному
забезпеченні інноваційної діяльності, неузгодженість механізмів
поєднання ринкових чинників з державними методами регулювання.
Отже, внаслідок існуючих в країні останнім часом політичної та
економічної нестабільності, державно-приватне партнерство може
розглядатися як ефективна форма залучення інвестицій та механізм
активізації інноваційної діяльності у несприятливих умовах.
Список використаних джерел:
1. Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств
України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020
/ni/dj_fin_igpp_u.html (дата звернення: 06.05.2020).
2. Мельник А.Ф. Державно-приватне партнерство в системі інститутів
національної економіки: механізми розвитку: монографія / Мельник А.Ф., Підгаєць
С.В. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 279 с.

РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: ЕКОНОМІЧНІ
ПОГЛЯДИ В. НОРДХАУЗА ТА П. РОМЕРА
канд. економ. наук, доц. Інна Тодріна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У 2018 році найвищу відзнаку у сфері економіки – премію Ріксбанку
Швеції пам’яті Альфреда Нобеля – отримали американці Вільям
Нордхауз "за інтеграцію кліматичних змін у довгостроковий
макроекономічний аналіз" та Пол Ромер за "інтеграцію технологічних
інновацій у довгостроковий макроекономічний аналіз". Заслуга
дослідників полягає в тому, що вони розширили існуючі погляди на
макроекономічні закони та процеси економічного зростання, урахувавши
внесок технологічних, наукових і кліматичних факторів у розвиток
добробуту країни.
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В. Нордхаус одним з перших звернув увагу на глобальне потепління
і зміну клімату і відповідно, необхідність оподаткування викидів вуглецю.
Вуглекислий газ, який потрапляє в атмосферу і нагріває Землю, не
вкладається у звичайні ринкові транзакції. Для економіки цих викидів не
існує, якщо не втрутитися і не інтерналізувати цю екстерналію (зовнішній
ефект), тобто вбудувати зміну клімату в економічні моделі та процеси.
Нордхаус
стверджує,
що
найкращий
спосіб
обмежити
викиди − розрахувати вартість фіксованого рівня викидів, а потім вимагати
від компаній або урядів оплатити ці витрати. Відповідно було розроблено
першу інтегровану модель з оцінювання DICE (Dynamic Integrated ClimateEconomy). У цій моделі пов'язані воєдино макроекономічні та кліматичні
показники (зв'язок економічного зростання з викидами вуглецю і
потеплінням). Це дозволило розрахувати, скільки повинні платити всі
причетні до викидів в атмосферу і можливих кліматичних змін (приблизно
40 доларів за тонну).
П. Ромер спробував пояснити роль технічних досягнень у
забезпеченні економічного зростання, зрозуміти вражаюче прискорення
росту економіки, яке почалося разом із промисловою революцією. Якщо
традиційна економіка розглядає тільки два фактори виробництва − капітал
і працю, то П.Ромер додає третій — технологію. Компанії і держави могли
б сприяти технологічним інноваціям, наприклад, інвестуючи в нові
дослідження і розробки. Один з висновків П.Ромера полягає в тому, що
економіка, яка володіє ресурсами людського капіталу та розвиненою
наукою, у довгостроковій перспективі має кращі шанси на зростання, ніж
економіка, позбавлена цих переваг.
Представлені наукові дослідження свідчать про важливість
подальших дослідження в галузі макроекономіки, в тому числі впливу
ендогенних та екзогенних чинників на розвиток національної економіки.
ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ТА ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ПИТАННЯ
СПІВВІДНОШЕННЯ ВИЗНАЧЕНЬ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
ст. викл. Марина Іващенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сьогодні всі розвинуті країни світу визнали пріоритетну роль освіти
та науки в забезпеченні економічного зростання. Важливу роль в розвитку
країн відіграє цифрова економіка, яка своєю чергою виступає
продуктивним підґрунтям розвитку суспільства на платформі
інформаційно-комунікативних технологій. Тому дуже актуальними є
питання визначення понять «економіка знань» та «цифрова економіка»,
виокремлення їх характерних ознак та співвідношення один до одного.
Поняття «економіка знань» було введено в науковий обіг австроамериканським ученим Ф. Махлупом у 1962 році. Це така економічна
модель, що створює, розповсюджує та використовує знання для
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забезпечення зростання і конкурентоспроможності, в якій усі сфери
матеріального та нематеріального виробництва,виробничі та соціальні
відносини розвиваються на основі динамічного прирощення та оновлення
знань. Економіка знань – це економіка, що тісно пов'язана з
постіндустріальною економікою, де основною рушійною силою прогресу є
знання, зосереджені у людському капіталі та інформаційному
навколишньому середовищі.
У процесі розвитку економіки знань відбувається формування
економічної системи інформаційного типу – цифрової економіки,
характерною особливістю якої є активне використання інформаційнокомунікативних технологій (ІКТ) та мережі Інтернет. Цифрова економіка –
це економіка, що базується на виробництві електронних товарів і сервісів
високотехнологічними бізнес-структурами і дистрибуції цієї продукції за
допомогою електронної комерції.
Таким чином, цифрова економіка – це складова частина розвитку
економіки знань. До економіки знань відносять три основні сфери:
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи та інновації, освіту і
навчання, інформаційно-комунікаційні технології, які у взаємодії сприяють
формуванню людського капіталу та є фундаментом нового людського
суспільства.
Розвиток економіки знань та цифрової економіки в Україні
перебуває на початковому етапі, хоча й остання за темпами значно
випереджає першу. У 2018 році Уряд схвалив Концепцію розвитку
цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, а ще у 2007
році був прийнятий Закон України «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015». Ці документи
передбачають заходи для створення умов для розвитку цифрової
економіки, формування інформаційного суспільства. Цифрові технології
вдосконалюються, інтегруються в різні сфери життя суспільства, що
потребує наукових досліджень цієї проблематики.
ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕЧНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ КРАЇНИ
канд. економ. наук, доц. Анатолій Лозовий
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Очевидно, що сучасні глобальні проблеми треба вирішувати на
принципово інших підходах ніж існували до цього часу. Зокрема, виходячи
із законів інституціональної архітектоніки, які останні роки досліджуються
українськими вченими [1,2], політикам і чиновникам різних рівнів
пропонується цілий комплекс пов'язаних між собою показників
(індикаторів) безпечного (сталого, збалансованого й справедливого)
розвитку соціально-економічної системи України. Ці показники
представлені в таблиці «Основні показники безпечного розвитку СЕС».
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Таблиця. Основні показники безпечного розвитку СЕС
Індикатори фінансово-економічної і соціальної
безпеки та справедливості в Україні
1. Природній
рівень
річної
інфляції,
адекватний стану економіки
2. Рівень річної девальвації валюти (гривні)
менший на величину зростання продуктивності
суспільної праці
3. Припустимі коливання сальдо поточного
рахунку платіжного балансу країни
4. Критичні параметри дефіциту (профіциту)
поточного рахунку платіжного балансу країни
5. Критерій справедливості в розподілі
доходів повинен бути диференційованим за
різними соціальними групами:
а) доходи працюючих робітників, як і прибуток
підприємців малого і середнього бізнесу,
оподатковуються за ставкою
б) доходи людей, що володіють монопольними
та інклюзивними факторами впливу на процес
виробництва (власність, креативні здібності
тощо), оподатковуються за ставкою
в) прибутки, що перевищують середній
прибуток по країні на 40%, оподатковуються за
ставкою

Оптимальні значення показників
(індикаторів), у відсотках
106 – 109%
103 – 105%
в межах 5 – 6%
відхилення від рівноважного стану
балансу більше, ніж 15%

15%
від 15 до 38%

24%

Список використаних джерел:
1. Институциональная
архитектоника
и
динамика
экономических
преобразований / под ред. д.э.н. А.А.Гриценко. Х.: Форт, 2008. 928с.
2. Гриценко А.А. Архітектоніка економічної безпеки: монографія /
А.А.Гриценко. НАН України, ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН
України”. Київ, 2017. 224с.

Підсекція «Менеджмент та публічне адміністрування»
МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
к.ф.-м.н., проф. Анатолій Сєріков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Визнано, що успішність життєдіяльності будь-якого суб’єкту
господарювання значною мірою визначається ступенем захисту від
руйнівних дій чи загроз, які продукуються навмисно або ненавмисно
життєдіяльністю
інших
суб’єктів
господарювання.
З’являється
занепокоєність відносно так званої безпеки. Останню доцільно розуміти як
ситуативну динамічну характеристику в життєдіяльності господарюючого
суб’єкта, основною ознакою якої є превентивна діяльнісно-обумовлена
забезпеченість захисту від будь-яких загроз цілісності та життєво
важливим функціям цього суб’єкта. Щоб таке було можливим необхідно
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якомога детальніше розуміти організаційно-економічну сутність справи,
яка потребує захисту, але водночас мати невелику кількість показників, що
достатньо повно описують її поточний стан. Цього можна досягти завдяки
економіко-математичному моделюванню, що приводить до формального
опису необхідних показників.
До найпростіших можна віднести модель процесів формування
операційних активів (що відстежуються і свідчать про успішність) малого
промислового підприємства. В якості активів розуміються контрольовані
підприємством економічні ресурси, що сформовані за рахунок
інвестованого в них капіталу, які характеризуються детермінованою
вартістю, продуктивністю та здатністю генерувати дохід,
постійне
обертання котрих у процесі використання пов’язане з факторами часу,
ризику та ліквідності.
Підґрунтям дослідження процесів формування операційних активів
малим підприємством в ході його господарської діяльності може бути
загальна формула капіталу Карла Маркса «гроші – товар – гроші-штрих».
Для її реалізації можна використати системну модель підприємства та його
оточення, в межах якої розглядається рух кошторисних потоків. Таким
шляхом можна отримати аналітичний вираз для показника капіталізації
операційних активів малого промислового підприємства.
З метою формування комплексних превентивних дій, що складають
сутність економічної безпеки підприємства, далі, за рахунок використання
методології обернених точкових розрахунків (на кшталт імітаційному
моделюванню), можна дослідити вплив всіх організаційно-економічних
факторів діяльності підприємства на показник
капіталізації його
операційних активів. Таким чином, виявляється область допустимих
значень для факторів впливу, а з цим і «зона відповідальності» того, що
зветься економічною безпекою підприємства.
СПІВПРАЦЯ ОБ'ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ТА ПІДПРИЄМСТВУПРАВИТЕЛІВ
канд. економ. наук Ольга Гетьман,
канд. економ. наук, проф. Тетяна Андрєєва
Харківський національний університет будівництва та архітектури

За п’ять останніх років українське законодавство у житловокомунальній сфері зазнало значних змін. Набули чинності Закон України
«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку» та новий Закон України «Про житлово-комунальні послуги».
Однією з особливостей вказаних законів є факт відмови законодавця від
терміну «балансоутримувач».
Тому, надії законодавця покладалися на активність громадян
України щодо самоорганізації з метою створення об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків(далі ОСББ). Однак, за п'ять останніх років
199

очікуваний результат не був досягнутий. На теперішній час в Україні
створено лише 32 тисячі ОСББ, при цьому, майже у 25 % таких об‘єднань
послуги з управління будинкомне надаються взагалі.
До головних причин провальної ситуації, на наш погляд, слід
віднести такі: відсутність у більшості ОСББ підготовлених
кадріввідповідної кваліфікації у сфері надання житлових послуг;
відсутність, як правило, досвіду щодо управліннябагатоквартирними
будинками з боку керівництва ОСББ; відносно великі постійні витрати, що
як відомо, не залежать від фактичного обсягу надання послуг.
Крім того, слід акцентувати увагу, що житловий фонд населених
пунктів України, у більшості випадків, є вельми зношеним. Саме тому,
співпраця між співвласниками багатоквартирних будинків у разі створення
ОСББ і підприємствами-управителями щодо прийняття рішень стосовно
управління будинками шляхом укладання відповідного договору є тим
рішенням, що є взаємовигідним і перспективним для двох сторін.
Зазначене вище дає можливість отримувати якісні послуги, що надають
підприємства-управителі, де працюють кваліфіковані фахівці в даній
галузі; застосовувати більш низькі тарифи на послуги з управління
будинками завдяки «ефекту масштабу» внаслідок зменшення постійних
витрат. З іншого боку, при такій співпраці за ОСББ залишається право на
отримання допомоги для здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури за рішенням
відповідної місцевої ради [1] або державного органу.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України :Закон України від 08.07.2010№ 2456-VI. Дата
оновлення: 27.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

КОМПЛАЄНС-РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
канд. економ. наук, доц. Олена Бутенко,
ст. викл. Наталія Опікунова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Інноваційна діяльність кожного підприємства пов’язана з ризиками,
які виникають під час розробки інноваційного проєкту та на стадії його
комерціалізації. Ідентифікація ризиків залежить від стадії життєвого циклу
проєкту на якій вони виявлені. Інноваційні ризики виникають через
ситуації, що пов’язані з розробкою нового продукту, виходу на новий
ринок та використанні нової технології. Відомо, що ризики інноваційної
діяльності є загальні, які притаманні підприємствам різного виду
діяльності і специфічні. Ризики інноваційної діяльності мають
класифікацію за життєвим циклом, у залежності від виду інноваційної
діяльності, а також вони можуть бути деталізованими для виявлення
можливих складових.
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Авторами пропонується звернути увагу на групу ризиків, які можуть
виникнути у разі недотримання законів, безвідповідального ведення
бізнесу, нанесенні шкоди довкіллю та порушенні правил безпеки. Такі
ризики утворюють групу комплаєнс-ризиків, і на даний час, відносяться до
загальних ризиків. Підприємства, що займаються інноваційною діяльністю
повинні враховувати комплаєнс-ризики на всіх стадіях життєвого циклу
інноваційного проєкту. На думку авторів, комплаєнс-ризики інноваційних
проєктів потребують додаткових досліджень через специфіку такої
діяльності. Так, суб’єкт інноваційної діяльності зацікавлений у тому щоб
передбачити появу комплаєнс-ризиків на етапі фундаментальних
досліджень, прикладних та дослідно-конструкторському етапі. Для цього
керівникам потрібно організувати та виконувати такі завдання: визначити
вразливі зони бізнесу та розробити критерії оцінки ризику цих областей
для своєчасного виявлення відхилення; забезпечити доступність,
зрозумілість інструкцій та нормативних документів для робітників для
забезпечення ефективності дії заходів з мінімізації ризиків; на кожному
етапі здійснювати внутрішній контроль за виконанням інструкцій та
правил з метою отримання інформації про розуміння політики
підприємства. Залежно від розміру підприємства та виду його діяльності
рекомендується створення комлаєнс-контролю та визначення суб’єктів, які
відповідають за його здійснення. Зміни у класифікації інноваційних
ризиків відбуваються постійно через швидкий розвиток науки, техніки та
технології, через швидку зміну цінностей у суспільстві, а також через
підвищення вимог до дотримання все більшої кількості правил, норм та
законів. Нормативні вимоги весь час змінюються, що викликає
ускладнення у роботі підприємств на всіх видах ринку, як на
регіональному, міжнародному чи на національному. Ці обставини
потребують від управлінців інноваційними проєктами розробки
спеціальних методів та заходів для обліку, оцінки та мінімізації комплаєнсризиків.
МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО КЛАСТЕРУ ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ
канд. економ. наук, доц. Олена Сичова,
д-р економ. наук, проф. Олена Чупир
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для попереднього комплексного аналізу ціноутворення в будівництві
необхідне створення, по можливості, універсальної моделі будівельного
кластеру, а економічні зв’язки, що лежать в основі його створення, мають
бути засновані на довгострокових контрактах (на відміну від холдингів, які
базуються на майнових інтересах) та здійснюватися на основі
вертикальних і горизонтальних взаємодій між різними бізнес-суб’єктами
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та їхньої симбіозної взаємозалежності, яка визначається за принципом
синергізму.
Ключовою характеристикою діючих кластерів є параметри ринків, на
які вони працюють. Метою формування кластерів є досягнення
конкретного економічного результату у вигляді
виробництва
конкурентоспроможного будівельного продукту, що сприяє збільшенню
часу і ресурсів, необхідних для організаційного формування кластеру
економіки регіону в цілому. Проект кластеру в широкому розумінні цього
терміну, зазвичай, починається у формі «туманної» ідеї як спонтанної
реакції на негативну інформацію в результаті фінансово-економічної
діяльності галузі в регіоні. Реальних обрисів проект кластеру набуває і
оформлюється у вигляді комплексу різного роду організаційних заходів на
основі
даних
попереднього
аналізу
з
урахуванням
впливу
макросередовища, зусиллями спеціально сформованої ініціативної групи.
Завданням такої групи має бути розробка первинних ескізних варіантів
проекту зі створення кластеру. На практиці перші етапи створення
кластеру пов’язані з оцінкою сформованих ідей та, в основному,
торкаються раціональної оцінки корисності ідей у відповідності до
попередньо встановлених цільових критеріїв. Оскільки оцінка
згенерованих ідей має евристичний та якісний характер, то визначення
найбільш оптимальної з них на основі класичного дослідження, зазвичай,
неможливе через відсутність узагальненого критерія їхньої ефективності.
У той самий час, є вибір проекту кластеру і розподіл реальних або
потенціальних можливих ресурсів проекту кластеру. Процес вибору тісно
пов’язаний з плануванням робіт над проектом, тобто календарним
плануванням завдань учасникам проекту. Планування завдань зі створення
(формування) кластеру має передбачати також детальне визначення
організаційних взаємовідносин його учасників. У принципі, сам проект
створення кластеру в усіх відношеннях є процесом творчим. Основні етапи
його створення мають деталізуватися до рівня окремих завдань його
учасникам з установленням часових координат, відповідних строків
закінчення окремих етапів робіт. Така деталізація необхідна для
обґрунтування оцінки часу та ресурсів, необхідних для організаційного
формування кластеру.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ БЕЗПЕКИ
канд. держ. упр. Віталій Круглов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасній системі державного управління безпека розуміється в
контексті посилення проблематики міжнародної агресії, тероризму, змін
клімату, економічних криз та нестабільності [1]. Вчені зазначають, що
виникають нові підходи до безпеки, де фінансові межі та формулювання
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розглядаються як концепція «складної сукупності», в якій функціонують
приватні суб’єкти з повноваженнями прийняття рішень щодо безпеки [2].
Розповсюдження партнерської співпраці між органами державної
влади та приватними власниками щодо боротьби з тероризмом досягла
такого рівня, що зазначене явище описується у вигляді окремого підходу
до тероризму, враховуючи розвідку і нагляд. Про це свідчить зростання
кількості проектів державно-приватного партнерства (ДПП) у сфері
безпеки. Розвиту ДПП у сфері безпеки у країнах ЄС сприяє офіційна
інформація Європейської Комісії [3], де підкреслюється потреба
впровадження інструментарію ДПП в межах загальноєвропейського
простору, що має на меті підвищити відмовостійкість сучасних систем,
спираючись на дії по стимулюванню інформаційного обміну та реалізації
аспектів безпеки; розроблення основних пріоритетів державної політики в
сфері безпеки; встановлення основних параметрів у системі формування
технологічної безпеки та відмовостійкості. Зазначений напрям
співробітництва держави і приватного сектору доповнюється взаємодією у
сфері надзвичайних ситуацій. В межах зазначеної моделі ДПП,
логістичний ланцюг постачання необхідної товарної групи та послуг
посилюється ланцюгом постачання додаткових послуг з метою
полегшення кризової ситуації та убезпечення громадян. У даному випадку
реалізація проектів ДПП направлена на мінімізацію вартості понесених
витрат бюджету, що поліпшує управління кризою.
Таким чином, проекти ДПП розширюють межі та форми
співробітництва державного та приватного секторів, посилюючи
можливості державного управління у сфері безпеки.
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МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА
РАЦІОНАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ
ст. викл. Тетяна Петровська
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Багато теоретиків переконані в тому, що сучасна «масова людина» не
здатна раціонально мислити, отже, духовна еліта суспільства повинна
формувати її свідомість, уселяючи відповідні ідеї, думки, норми поведінки.
Причому маніпулювання свідомістю «масової людини» не тільки
неминуче, не тільки необхідне, але як система методів «легкого,
непомітного» тиску має бути «гуманним», «законним» засобом «для
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нав'язування людині певної поведінки, бо в іншому випадку довелося б
вдаватися до насильства».
Природно, що більшість ідеологів прагне замаскувати своє негативне
ставлення до мас. Їхнім основним аргументом є покликання на
раціонально-технічну організацію нашого суспільства. Нездатність до
раціонального мислення, як вони уважають, не так властива масам
загалом, як зумовлена пануванням «раціональності», начебто неминучим
результатом технічного прогресу.
Суть подібних міркувань теоретиків приблизно така: прогрес техніки
й розподіл праці привели до поділу виробництва на прості операції, в
результаті яких окремий робітник став використовуватися для виконання
окремих функцій, перетворюватися на придаток до машини. Ця
обмеженість людини (оскільки вона визначається як елемент, як функція
машини) й конформізм (прагнення пристосуватися до цієї машини) є
підґрунтям маніпулювання свідомістю та поведінкою людей. За цих умов
з'являється відчуття безпорадності, виникає уявлення про себе як про
«маленьку людину». «Маленька людина» тільки тоді відчує впевненість,
коли повірить у порядність сил, що нею маніпулюють. Цю компенсацію
відчуттю безпорадності приносять і засоби масових комунікацій. Вони
«втискують» людину в рамки шаблонів і створюють у неї відчуття
впевненості та надійності. Але одночасно в людях, захоплених силою
навіювання цих медіумів, зменшуються індивідуальні розумові здібності,
уніфікуються інтереси, відчуття та мислення, що ще більше уможливлює
маніпулювання їхньою свідомістю та поведінкою.
Характер і сутність маніпулювання особливо виразно проявляються
у порівнянні з іншими способами впливу на свідомість та поведінку
людей. Панівний клас мав і зараз має безліч способів впливу на розум та
вчинки людей. Підкуп, шантаж, загроза застосування насильства й саме
насильство – все це давно використовується для того, щоб зорієнтувати
людські вчинки в бажаному напрямі, але кваліфікувати подібний вплив як
маніпулювання не можна. У багатьох випадках тому, хто користується
такими методами, абсолютно байдуже, чи вірить людина у правильність і
справедливість того, що її примушують робити.
Підсекція «Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні»
ДО ПИТАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
БІЗНЕСУ
канд. економ. наук, доц. Ірина Аксьонова
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

На сьогоднішній день не існує єдиного підходу до оцінювання
ефективності діяльності бізнес-структур, що пов’язано з необхідністю
забезпечення відповідності між критеріями ефективності та системою
показників діяльності суб’єктів господарювання відповідно до форм
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власності, розміру, виду економічної діяльності та стратегічних цілей.
Крім того, на сучасному етапі розвитку економіки існує потреба у
застосуванні нових методів оцінювання результатів ефективності
діяльності бізнесу, оскільки ті методи, що використовувались раніше, не
завжди забезпечують повне відображення всіх фінансово-економічних та
соціально-трудових показників, які є вагомими при прийнятті стратегічних
управлінських рішень.
Науковці [1,2] виділяють наступні аналітичні підходи на підставі
яких можна провести оцінку ефективності діяльності підприємств та
організацій: ринковий, дохідний та витратний. Кожний з цих підходів має
як переваги, так і недоліки. До переваг слід віднести те, що кожний з
підходів відображає реальну економічну ситуацію й сучасне положення
підприємства або організації на ринку. До недоліків відноситься те, що для
застосування даних підходів потрібна достовірна інформація за досить
тривалий період часу, що не завжди є доступним.
Кожний із наведених підходів до оцінювання ефективності бізнесу
базується на загальновідомих методах та методиках оцінки фінансового
стану підприємств та організацій. Враховуючи цей факт, слід відзначити,
що в останній час все більше уваги в діяльності підприємств та організацій
приділяється не стільки фінансовим показникам, скільки суто
економічним, які, в свою чергу, включають показники ринкової ситуації та
зовнішнього оточення підприємства, трудові показники та показники
розвитку кадрового потенціалу та показники внутрішніх бізнес-процесів.
Виходячи з цього, доцільно проводити аналітичне оцінювання
ефективності бізнесу із застосуванням якісного та кількісного аналізу
бізнес-процесів на підставі використання збалансованої системи
показників Р. Каплана та Д. Нортона.
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УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ
канд. економ. наук, доц. Тетяна Белікова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Зміни в напрямку розвитку країни, переорієнтація її до сучасних
стандартів ЄС, зміни в законодавстві потребують введення передових
технологій управління кризовими явищами в банківській системі.
Управління діяльністю банку з метою не допустити його банкрутства
може здійснювати Державне антикризове управління, Національний Банк
України, а також ФГФО. Сам банк має можливість протистояти
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проблемним ситуаціям за допомогою антикризових, попереджувальних та
відновних заходів, до яких відносяться такі методи, як реструктуризація
фінансової установи, введення тимчасової адміністрації, проведення
санаційних заходів за умови їх узгодження з Нацбанком.
Національний банк України протягом 2009 – 2018 років проводить
політику виведення з ринку неплатоспроможних банків та банків з
поганою репутацією. У цьому випадку слід зазначити, що заявлена головна
мета Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до
2020 року, про наближення до стандартів ЄС та створення конкурентного
ринку суперечить визначенню її цілі – зменшенню кількості банків. Тому
на цьому етапі розвитку банківська система України знаходиться в стані
реорганізації та реструктуризації, що має вплив на механізм протидії
банкрутству банків. Цей фактор має негативний характер.
Кількість банків в період з 2014 по нинішній рік скоротилася зі 180
до 75 одиниць (станом на 01.04.2020 р.), тобто більше, ніж в 2 рази. З
початку 2015 року банківська система показувала від’ємні показники
рентабельності активів та капіталу. Найгірші результати спостерігаються
на початку 2017 року, що свідчить про поглиблення кризової ситуації в цей
період. В 2019 році вперше за останні 5 років спостерігаються позитивні
значення рентабельності.
Ефективне управління антикризовою діяльністю банку сприяє
швидкому попередженню кризових явищ, а іноді й їх запобіганню.
Важливим аспектом системи антикризового менеджменту є розробка
механізмів попередження виникнення проблемної ситуації на стадії її
передбачення, тобто на етапі зародження. При впровадженні програми
антикризового управління вкрай необхідно враховувати фактори впливу на
фінансову стабільність банків, перш за все, на мікрорівні, тобто виявляти
проблемні місця всередині організації та своєчасно коригувати їх. Також
необхідно забезпечити моніторинг факторів впливу на кризові явища на
макрорівні (враховувати наявність дисбалансу у розвитку фінансового
ринку, зростання системних ризиків) та метарівні (вплив фінансової
глобалізації, міжнародні кризові явища).
ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
асп. Євгеній Бурлака
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Залізничний транспорт України, як стратегічна галузь національної
економіки, володіє значним ресурсним потенціалом, від ефективності
управління яким залежить розвиток транспортної галузі й української
економіки в цілому. З метою здійснення ефективних управлінських рішень
вище керівництво підприємств залізничної галузі повинно керуватися
об'єктивними даними про стан розвитку їх ресурсного потенціалу.
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Для вимірювання рівня розвитку ресурсного потенціалу необхідно
визначити види ресурсів, за якими буде проводитись оцінка. Різні автори
по-різному класифікують ресурси підприємства, але зазвичай в науковій
літературі виділяють чотири типи ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові
та інформаційні [1, 2, 3].
Розроблена авторська методика полягає у тому, що здійснюється
розрахунок часткових показників оцінки рівня розвитку ресурсного
потенціалу підприємства залізничного транспорту, які в подальшому
агрегуються з метою отримання інтегрального показника оцінки рівня
розвитку ресурсного потенціалу підприємства залізничного транспорту.
Дана методика оцінювання рівня розвитку ресурсного потенціалу
дозволяє отримувати більш адекватні оцінки завдяки застосуванню методу
аналізу ієрархій для визначення питомої ваги кожного виду ресурсів і
застосуванню шкали Харрінгтона з метою інтерпретації отримуваних
значень інтегрального показника оцінки.
Цей методичний підхід дозволяє здійснювати однозначну оцінку
рівня розвитку ресурсного потенціалу, яка дозволить вищому керівництву
залізничної галузі приймати більш зважені рішення в процесі управління
розвитком ресурсного потенціалу підприємств залізничного транспорту.
Список використаних джерел:
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КРИТЕРІЇ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
У СТРАХОВІ КОМПАНІЇ
канд. економ. наук, доц. Людмила Временко,
канд. економ. наук, доц. Діана Кондратенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В умовах швидких і динамічних змін в діяльності страхових
компаній, особливої актуальності набуває питання працевлаштування
молодих фахівців з чітко визначеними кваліфікаційними та
компетентностними характеристиками. Професійний підбір персоналу в
страхову компанію є запорукою її успішної діяльності та закріплення
лідерських позицій на страховому ринку. Тому якість підбору кадрів має
найвищий рівень і страховики розставляють пріоритети у вимогах до
кандидатів, визначають, які компетенції кандидатів будуть відповідати
цілям і завданням компанії.
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Критеріями працевлаштування молоді є:
 вища фінансово-економічна освіта;
 розуміння технологій надання страхових послуг;
 здатність швидко навчатися;
 уважність;
 грамотна мова та грамотність у складанні документів;
 відповідальність;
 клієнтоорієнтованість і комунікабельність на високому рівні;
 аналітичні здібності;
 критичність;
 самоорганізація;
 вміння розставляти пріоритети;
 стратегічне мислення, здатність до прогнозування;
 уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях;
 вміння працювати в команді;
 цілеспрямованість;
 орієнтація на результат.
Також страхові компанії враховують індивідуально-особистісні
особливості майбутнього працівника, чи впишеться він в існуючу
корпоративну культуру. Це є одним з найважливіших критеріїв для
молодих фахівців, оскільки міжособистісні відносини в колективі
впливають на згуртованість та ефективність командної роботи в цілому. У
залежності від конкретної посади будуть важливі ті особистісні
властивості кандидатів, які будуть максимально сприяти досягненню
успіху на цій позиції.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНИМИ РИЗИКАМИ
канд. економ. наук Катерина Колєдіна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У динамічних ринкових умовах проблема мінімізації ризиків у
процесі реалізації різних типів проектів стає особливо актуальною.
Відсутність повної інформації, існування протидіючих тенденцій,
елементи випадковості та інші економічні умови господарювання
обумовлюють важкопрогнозованість процесу управління. Більшість
проектних рішень приймається в умовах невизначеності та економічного
ризику, тому ризик-менеджмент є однією з найважливіших складових
ефективної проектної діяльності.
Проектний ризик – це ймовірність виникнення подій, котрі можуть
або позитивно, або негативно вплинути на заплановані результати проекту
[1, с. 80-86]. Провідні науковці в галузі управління проектами
рекомендують управляти ризиками в чотири етапи: ідентифікація
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(виявлення ризиків проекту); аналіз (визначення найбільш небезпечних
ризиків); планування; моніторинг і контроль (підтримування плану
проекту та списку ризиків в актуальному стані) [2].
Ризик-менеджмент
дуже
динамічний,
ефективність
його
функціонування багато в чому залежить від швидкості реакції на зміни
умов ринку, економічної ситуації та фінансового стану об'єкта управління.
Тому ризик-менеджмент має базуватися на знанні стандартних прийомів
управління ризиком, на вмінні швидко та правильно оцінювати конкретну
економічну ситуацію. Найбільш розповсюдженими методами зниження
ризику є [3]: розподіл ризику між учасниками проекту; страхування;
зниження ризику в плані фінансування; резервування коштів на покриття
непередбачених витрат.
Таким чином, ризик-менеджмент покликаний забезпечити
максимальну ефективність управління проектами з урахуванням факторів
невизначеності. Управляти ризиками необхідно безперервно, постійно
відслідковуючи їх динаміку. При цьому слід пам’ятати, що
найважливішим аспектом ефективного ризик-менеджменту є повна
відкритість та доступність інформації для всіх членів проектної команди.
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ОСНОВНІ СТАДІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
канд. економ. наук Тетяна Колодяжна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Дослідження конкурентоспроможності національної економіки в
умовах глобалізації є важливим завданням, оскільки дозволяє виявити
основні конкурентні переваги та недоліки, зміцнити позиції національної
економіки у провідних світових рейтингах і тим самим привернути увагу
найбільших світових інвесторів.
На
думку
М. Портера,
одного
з
апологетів
теорії
конкурентоспроможності економіки країн, різні держави проходять
послідовно чотири стадії формування конкурентоспроможності, що
відповідають основним рушійним силам, які визначають її розвиток і
переваги в окремі періоди часу: 1) факторів; 2) інвестицій; 3) нововведень;
4) багатства [1].
Під час перших трьох стадій національні економіки країн зазнають
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економічного
зростання,
при
цьому
підвищується
їхня
конкурентоспроможність і добробут населення. На четвертій стадії
розвитку
відбувається
економічний
спад,
знижується
конкурентоспроможність національних економік і добробут населення.
Для кожного етапу характерні нововведення, але якщо на першій стадії
базою для конкурентної переваги є переваги у факторах виробництва прості або спеціалізовані, на другій – прагнення і можливості
інвестування, а нововведення спрямовані на поліпшення зазначених
можливостей, то на третій стадії нововведення змінюють структуру
виробництва, неефективні виробництва переміщаються в інші регіони,
формуються нові фактори виробництва, зокрема нематеріальний капітал.
Ю. Перський доповнив теорію Портера, додавши ще дві стадії
розвитку конкурентоспроможності економіки країни: інфраструктурну та
інформаційн [2]. Причому, на думку автора, інфраструктурна стадія
повинна передувати інноваційній. Ю. Перський стверджує, що кожен
попередній етап розвитку конкурентоспроможності економіки країни і
відповідно фактор розвитку конкурентних переваг виступає базою для
розвитку наступного.
У той же час в міру розвитку зазначених стадій конкурентних
переваг збільшується роль так званих «м’яких факторів», пов’язаних з
характеристиками людей, їхньою поведінкою і ефективністю взаємодії всім тим, що становить людський і соціальний капітал.
Список використаних джерел:
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ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
канд. економ. наук, доц. Ольга Марченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В умовах пандемії і пов’язаної з нею економічної нестабільності,
підтримання платоспроможності є одним із ключових завдань, що постає
перед установами банківської системи. Саме платоспроможність банку
свідчить про його здатність виконувати власні зобов’язання, а також
дозволяє забезпечувати стабільну діяльність навіть при посиленні
негативного впливу зовнішнього й внутрішнього середовищ.
Впродовж останніх десятиріч почастішали масові інфекційні
хвороби (пандемії), які почали все більш відчутно впливати на здоров’я
людей, суспільний розвиток, економіку країн і регіонів світу (пандемія
свинячого грипу у 2008-2009рр., пандемія Ебола у 2014-2015рр.).
У 2020р. відбулось найбільш масове поширення територією
практично всього світу пандемії коронавірусу.
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Зважаючи на масштаби проблеми, прогнозується, що спад світової
економіки в 2020р. буде більш глибоким у порівнянні із згаданими
попередніми кризами, що не може не відобразитись на платоспроможності
банківської системи. Дослідивши основні підходи до розуміння категорії
«платоспроможність банку» можна зробити висновок, що науковці
здебільшого розглядають її у взаємозв’язку з категорією «ліквідність» та з
точки зору впливу на фінансову стійкість банку. При цьому, основний
наголос робиться саме на здатності (спроможності) банку вчасно
відповідати за своїми зобов’язаннями.
За даними НБУ, банківська система на сьогодні працює в
звичайному режимі й має достатній запас ліквідності, щоб обслуговувати
клієнтів і виконувати всі необхідні операції, однак, як і весь бізнес, банки
досить суттєво відчувають наслідки карантину.
За цих умов зменшення негативного впливу на банківську систему
можливе лише за умови запровадження комплексних заходів. Серед них
основними є розширення можливостей залучення банками рефінансування
(зокрема, під заставу ОВДП), пом’якшення вимог до нормативів Н2
(норматив достатності регулятивного капіталу) та Н3 (норматив
достатності основного капіталу), відтермінування стрес-тестування, а
також лібералізація підходів щодо подання банківської звітності.
Доцільною також можна вважати пропозицію НБУ щодо тимчасового
утримання від розподілу прибутків через виплату дивідендів, що,
сприятиме підвищенню запасу міцності. В свою чергу, ключовими
завданнями банків є збереження інвестиційного потенціалу, підтримка
клієнтів, а також забезпечення безперебійного сервісу банківських
операцій.
ОСОБЛИВОСТІ НИНІШНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
канд. економ. наук, доц. Ольга Петриківа
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Виклик сучасності через коронавірусний карантин торкнувся не
тільки громадян, але й фінансових систем, бізнесу, держав тощо.
Коригувати політику діяльності доводиться й банківському сектору. Хоча
для банків і запропоновано регулятором впровадження ряду
"пом`якшувальних" заходів, таких як відтермінування проведення стрестестування, відтермінування подання банками річної звітності,
скасовування виїзної перевірки, спрощено нормативи капіталу й т.і., але
певні загрози щодо стабільної роботи все ж існують.
Антикризові кроки НБУ розраховані перш за все на попередження
виникнення фінансової кризи. На період карантину введений особливий
пільговий режим обслуговування кредитів населення та бізнесу (пільговий
період без нарахування штрафних санкцій щодо несвоєчасної сплати
відсотків), щодо депозитів – заборонено впроваджувати будь-які
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обмеження. щодо форми чи обсягу зняття депозитів у зв’язку з
закінченням термінів.
За перший місяць карантину (за березень 2020 р.) за даними НБУ
зафіксовано відтік коштів населення: у гривні – на 2,75 млрд.грн. (-0,08%),
у валюті – на 19 млн.дол. (-0,2%). На початку квітня 2020 р. ситуація
змінилася – відбулося зростання на 4 млрд.грн. (+ 1,2%), у валюті – без
суттєвих змін. Якщо з початку поточного року банківська система
знижувала ставки за депозитами фізичних осіб, то з початку квітня
зниження припинилось. Зниження депозитів домогосподарств в разі
подовження карантину очікується через потребу витрат коштів на
споживання. Щодо пасивів юридичних осіб: очікується приріст у гривні і
валюті, бо бізнес призупинив інвестиції та інші необов’язкові витрати, і
гроші акумулюються на рахунках. Негативний вплив "противірусних"
обмежень торкнеться
За останні роки нагляд з боку НБУ значно посилився, наслідком чого
було отримання рекордних прибутків. Банки на сьогодні є достатньо
стійкими, високоліквідними та капіталізованими. Україна з 2015 р. наразі
наростила міжнародні резерви (з 5,6 млрд.дол. США у 2015 р. до 25,7
млрд.дол. США у 2020 р.), приборкала інфляцію (з 60% у 2015р. до 2,3% у
2020р.), якість кредитного портфеля та кредитної політики набагато вища.
НБУ допомагає банкам з ресурсами через інструмент облікової політики. З
24 квітня 2020 р. облікова ставка в Україні складає 8%. Але ж негативні
наслідки банки точно відчують на собі, тому НБУ доцільно проводити
адекватну монетарну регуляторну політику, яка дозволить приймати
правильні рішення і надасть можливість здійснювати кредитування
банкам.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
д-р юрид. наук, канд. економ. наук, доц. Лілія Попова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

З метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2, згідно зі статтею 29 Закону України від 06 квітня 2000 р. № 1645-ІІІ
«Про захист населення від інфекційних хвороб» та пункту 1 Постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» на всій
території України встановлено карантин з 12 березня до 3 квітня 2020 р.
Після цього Уряд країни подовжував карантин декілька разів (до 24 квітня
2020 року, до 11 травня 2020 року, а за останніми даними – до 22 травня
2020 р.). На всій території України також запроваджено режим
надзвичайної ситуації.
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З метою протидії пандемії коронавірусу в Україні прийнято ряд
важливих законодавчих (у тому числі Закони України від 17.03.2020 р.
№ 530-IX, № 531-IX, № 532-IX, № 533-IX) та інших нормативно-правових
актів, що стосуються діяльності суб’єктів господарювання, зокрема
передбачають пільги платникам податків, регулюють питання відпусток,
обмежують перевезення окремих товарів протиепідемічного призначення
за межі митної території України тощо. Постановою Кабінету Міністрів
України від 02 квітня 2020 р. № 255 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211» передбачено
посилення ряду карантинних заходів, а саме: заборонено роботу суб’єктів
господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів
громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, інших
закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури,
торговельного і побутового обслуговування населення. Виключення
становлять певні види робіт суб’єктів господарювання за умови
забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту,
зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі
виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів.
І хоча в Україні прийнято ряд важливих нормативно-правових актів,
що вирішують певні проблемні питання підприємців в умовах пандемії
коронавірусу (передбачають пільги платникам податків, регулюють
питання відпусток, скасовують здійснення планових перевірок
державними органами), однак введення карантину та запровадження
обмежувальних заходів негативно вплинули на підприємницьку діяльність,
оскільки підприємці постали перед необхідністю зменшення ділової
активності або взагалі її припинення.
КРАУДФАНДИНГ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ФІНАНСУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ
д-р економ. наук, доц. Олеся Солодовнік
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Активізація тенденцій діджиталізації, що спостерігаються в усіх
сферах суспільного життя, формування колаборативної економіки, яка
ґрунтується на принципі багатосторонньої взаємодії, утвердження
громадянського суспільства та інші процеси сучасності створюють
передумови розвитку краудфандингу як інституту колективного
фінансування інноваційних, соціальних і креативних проєктів.
Краудфандинг (від англ. crowd - «громада, гурт, юрба», funding «фінансування») являє собою практику фінансування проєкту чи
ризикованих заходів шляхом збору грошових внесків від великої кількості
людей, що здійснюється, як правило, через Ітернет. Першими проєктами,
які було профінансовано за допомогою краудфандингових платформ, стали
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заходи у сфері культури і мистецтва. На сьогодні краудфандинг
розглядається як перспективне джерело залучення інвестицій у стартапи,
малий бізнес, НДДКР і високотехнологічні проєкти.
Формування українського ринку краудфандингу відбувається
відповідно до тенденцій розвитку європейського ринку, який становить
близько 18% глобального ринку. За прогнозами міжнародних організацій
обсяг глобального ринку краудфандингу до кінця 2025 р. становитиме
28,8 млрд дол. США.
Використання краудфандингу має низку переваг: залучення більшої
кількості інвесторів; підвищення рівня обізнаності стейкхолдерів щодо
переваг проєкту; зменшення кількості фінансових посередників і
трансакційних витрат; отримання коштів протягом короткого проміжку
часу; податкові знижки; оформлення попередніх замовлень; залучення
коштів без складних інвестиційних схем, притаманних традиційному
інвестуванню; отримання нематеріальні вигоди (наприклад, фізичні особи,
що інвестують кошти у НДДКР, можуть отримувати право на
найменування нового відкриття). Водночас, його використання має низку
недоліків: обмежені можливості залучення фінансових ресурсів для
реалізації масштабних проєктів; високий рівень невизначеності для
ініціатора проєкту та інвесторів; високі вимоги до маркетингової стратегії
ініціатора проєкту, результативності рекламної компанії; розкриття
інноваційного продукту до виведення його на ринок; можливість
застосування шахрайських схем.
Отже, краудфандинг є сучасною формою фінансування
інвестиційних проектів, що активізувалась з появою нових онлайнтехнологій, динамічно розвивається і поширюється у різних секторах
економіки. Для його подальшого розвитку існує потреба у формуванні
відповідного інституційного середовища та підвищенні обізнаності
громадськості щодо його переваг і недоліків.
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ПАРКУВАЛЬНОГО
ПРОСТОРУ МІСТ
канд. економ. наук, доц. Тетяна Тохтамиш
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В умовах постійного зростання кількості автомобілів у містах
України особливої гостроти набуває проблема їх безперешкодного руху,
що часом ускладнюється через значну кількість припаркованих
транспортних засобів з порушенням правил дорожнього руху на узбіччі
вулично-дорожньої мережі міста. Тому особливої ваги набуває завдання
створення ефективного паркувального простору із оптимальною кількістю
місць для паркування транспортних засобів.
Проблема паркуванням транспортних засобів в межах вуличнодорожньої мережі є однією з головних проблем для якості міського життя,
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бюджету і загальнотранспортних функцій. Чинники, що деструктивно
впливають на розвиток паркувального простору міст, можна розділити на
такі категорії:
 людський фактор, що суб'єктивно (на думку громадськості) чи
об'єктивно пов'язані зі збиранням платежів;
 недосконалість вітчизняного законодавства, зокрема правил
дорожнього руху та правил паркування;
 обмеженість бюджетних ресурсів для розвитку паркувального
простору;
 низька правова культура та свідомість користувачів паркувальних
майданчиків, що проявляється в несплаті послуг з паркування;
 відсутність системи евакуації транспортних засобів як інструменту
впливу на правопорушників.
Виходячи з вищевикладеного, можна сформулювати чинники, що
обумовлюють необхідність змін у розвитку паркувального простору міст:
 сучасні вимоги розвитку міста вимагають швидких змін та
вироблення нових підходів до оптимізації паркувального простору;
 правила паркування мають бути зрозумілими та доступними
споживачам;
 висока якість послуг з паркування автотранспорту;
 в умовах діджиталізації є потреба в дієвому механізмі контролю за
дотриманням правил паркування та оплати послуг з паркування, а також в
покращення механізму притягнення до адміністративної відповідальності
за порушення правил паркування;
 нагальна потреба у облаштуванні майданчиків електронними
засобами контролю, ефективним інформаційним та технічним
забезпеченням паркувальної діяльності;
 потреба у збільшенні кількості паркувальних місць на відведених,
спеціально обладнаних майданчиках для паркування, будівництво
багаторівневих паркінгів, перехоплюючих паркувальних майданчиків.
АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
канд. економ. наук, доц. Олена Шептуха
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Заснований у 1992 році, АТ КБ «Приватбанк» є лідером банківського
ринку України. Саме тому у 2018 р. порівняно з 2017 р. спостерігалося
суттєве зростання кредитного портфеля на 11805 млн. грн., або на 30,8 %
[1].
Найбільшу питому вагу у кредитному портфелі займають кредити
фізичним особам - з 60,55% у 2016 р. показник зріс до 90,37% у 2018 р.
Також у 2018 році зросли кредити підприємствам малого та середнього
бізнесу та споживчі кредити. Натомість найменшу частку займають
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кредити на придбання автомобілів - 0,66% і показник питомої ваги має
тенденцію до зниження за досліджуваний період.
Структура прострочених кредитів за строками виникнення
заборгованості явно погіршилася. Збільшення частки прострочених
кредитів понад 181 день свідчить про підвищення вірогідності втрати цих
коштів.
Питома вага непрацюючих кредитів (NPL) в загальній сумі кредитів
клієнтам, демонструє максимальний рівень токсичності – 71,8% та 77,2%
у 2017-2018 рр. при рекомендованому значенні – до 5% [1].
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного
контрагента у 2016 р. дорівнює 6,26%, що на 16,06% менше, ніж у 2017 р.
Значення нормативу великих кредитних ризиків знаходиться в
оптимальних межах - 301,37% у 2016 р., у 2018 р. - 0,06%.
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих одному інсайдеру - не більше 5% [2]. За 20162018 рр. цей показник не перевищував його і складав 2,17% у 2016р. та
0,19% у 2018 р. [1].
Отже, можна зробити висновок, що Приватбанк забезпечив
достатньо резервів для покриття можливих збитків за кредитними
операціями. Проте мають місце негативні явища у його кредитному
портфелі, які підвищують ризикованість кредитних операцій. Структура
портфеля є не зовсім оптимальною, тому потрібно детальніше розглянути
рівень забезпеченості позик та ретельніше аналізувати якість та ліквідність
наданого забезпечення кредитів.
Список використаних джерел:
1. Статистична звітність. URL: https://privatbank.ua/statystychna-zvitnist (дата
звернення: 7.05.2020).
2. Нормативи
кредитного
ризику.
URL:
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123469&cat_id=123218
(дата
звернення: 7.05.2020).

Секція «Теоретична механіка»
ВІБРАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЗНОСУ ЦИЛІНДРОВОПОРШНЕВИХ ПАР НАСОСІВ ГІДРООБ’ЄМНИХ ПЕРЕДАЧ З
КУЛЬКОВИМИ ПОРШНЯМИ
д-р техн. наук, проф. В.М. Шатохін, доц. Б.Ф. Гранько,
канд. техн. наук, доц. В.М. Соболь
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Одним із найбільш передових і ефективних напрямів створення
безступінчастих трансмісій мобільних транспортних і спеціальних
гусеничних машин пов’язаним із застосуванням гідрооб’ємних передач
(ГОП), що дозволяють реалізувати паралельні потоки гідравлічної і
механічної потужностей. Найбільш сучасні варіанти такої передачі на основі
радіально-поршневих гідромашин (РПГ) з кульковими поршнями успішно
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використовуються в зарубіжних транспортних засобах. Зокрема, такого типу
гідромашини випускаються серійно фірмою “Martin-Marietta” (США) [1].
Починають знаходити застосування ці пристрої і у вітчизняному
машинобудуванні [2].
Одним з конструктивних способів підвищення надійності ГОП
являється технічне діагностування. Досліджень, присвячених вивченню
алгоритмів діагностики параметрів РПГ з кульковими поршнями, нині вкрай
мало. Матеріали доповіді присвячені викладу результатів досліджень по
створенню методу вібраційної діагностики зносу циліндрово-поршневих пар
1. Розроблена комплексна діагностувальна модель динамічних процесів
в насосі РПГ, що враховує інерційні властивості кульок-поршнів і статора,
пружні властивості стовпа рідини в циліндрі управління, ексцентриситет,
насоса РПГ. тиски підживлення в порожнини нагнітання, частоту обертання
ротора.
2. Запропоновані параметри, що характеризують знос циліндровопоршневих пар.
3. У якості діагностувальних параметрів прийняті експериментальні
дані по вібраціям статора.
4. Задача про знаходження вектора параметрів, що діагностуються,
зведене до розв’язання перевизначеної системи лінійних алгебраїчних
рівнянь.
5. Дано узагальнення розробленого методу діагностики для вібраційних
сигналів, що мають статистичний характер.
6. Приведені
результати
розрахункових
досліджень
з
використовуванням запропонованого методу діагностування.
Список використаних джерел:
1. HMPT-1250. Compact transmission for AFAS/FAR. Transmission Programs Defense
Systems Martin Marietta, 1993.
2. Аврунин Г.А., Чабаненко И.В., Хавиль В.В. и др. Объемная гидропередача с
шариковыми поршнями ГОП-900: характеристики и технический уровень. Механіка та
машинобудування, 2014. № 1. С. 9-16.

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕХАНІЗМІ
ПОВОРОТУ ГУСЕНИЧНОЇ МАШИНИ З ГІДРООБ’ЄМНОЮ
ПЕРЕДАЧЕЮ
д-р техн. наук, проф. В.М. Шатохін, доц. Б.Ф. Гранько,
канд. техн. наук, доц. В.М. Соболь
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У вітчизняному і зарубіжному транспортному машинобудуванні має
місце стійка тенденція по створенню високоефективних двигунів і трансмісій
для колісних і гусеничних машин з використовуванням гідрооб’ємних
передач (ГОП) [1, 2]. Їх достоїнством є можливість плавної зміни
передатного співідношення між джерелом і споживачем потужності,
можливість розширення зони стійкої роботи турбопоршневих дизелів.
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Включення ГОП разом з диференціальними редукторами у механізм
повороту гусеничної машини не лише покращує технічні характеристики
машини (керованість, маневреність, рухливість) і знижує стомлюваність
водія, але і надає йому нові якісні властивості (наприклад, можливість
повороту з будь-яким радіусом). Методи дослідження динамічних
навантажень в силових передачах з вказаними пристроями розроблені
недостатньо.
Доповідь присвячена викладу результатів досліджень по створенню
параметрів гідромашин і диференціальних редукторів, що забезпечують
необхідну кутову швидкість повороту.
1. Побудована модель процесів повороту, що враховує двигун,
диференціальні механізми, регульовану і нерегульовану гідромашини,
споживачів потужності, у формі системи диференціальних рівнянь,
параметрами яких є момент двигуна; моменти, що діють на насос і мотор з
боку рідини; моменти опору на епіциклічних шестернях; різниця тисків в
магістралях ГОП; характеристики ГОП.
2. Встановлений характер впливу параметрів диференціальних
редукторів і різних схем їх компонування на кінематичні характеристики
повороту.
3. Одержаний зв’язок між відносним радіусом повороту і кутом нахилу
шайби гідронасоса.
4. Досліджений вплив установки подвійного сателіта на параметри
повороту і моменти в гідромоторах.
5. Приведені результати розрахунково-експериментальних досліджень
динамічних процесів при повороті транспортного засобу.
Список використаних джерел:
1. Choi S.H., Kim H.J., Ahn et al. Modeling and simulation for a tractor equipped with
hydro-mechanical transmission. Journal of Biosystems Engineering, 2013. vol. 38. № 3. P. 171179.
2. Гуськов В.В., Онейко А.Ф. Теория поворота гусеничных машин.– М.:
Машиностроение, 1984. 316 с.

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ У ПРИВОДІ
ТУРБОНАДДУВА З ГІДРООБ’ЄМНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ
ТРАНСПОРТНОГО ДИЗЕЛЯ
д-р техн. наук, проф. В.М. Шатохін, доц. Б.Ф. Гранько ,
канд. техн. наук, доц. В.М. Соболь
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Одним з перспективних напрямів по вдосконаленню транспортних
двигунів для цивільної і спеціальної техніки є використовування
гидрооб’емних передач (ГОП). Головне достоїнство цих пристроїв полягає в
можливості плавної зміни передатного співвідношення між джерелом і
споживачем потужності, завдяки чому може бути досягнуте розширення зони
стійкої роботи дизелів за допомогою введення гідрооб’ємних машин (ГОМ) у
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привід компресора. Особливий інтерес має впровадження аксіальнопоршневих ГОМ, які володіють найкращими габаритно-ваговими
характеристиками [1].
Як показав досвід удосканалення і експлуатація дизелів з вказаними
пристроями, на характерних сталих і перехідних режимах виникали
небезпечні динамічні процеси, обумовлені взаємодією крутильних коливань і
гідродинамічних процесів. Відсутність або недосконалість розрахункових
моделей утруднює доведення розроблених і проектування нових двигунів з
вказаними пристроями у приводі компресора [2].
У доповіді розглянута досить повна математична модель динамічних
процесів, яка дозволяє досліджувати динамічні процеси при перехідних
режимах у гідромеханічному приводі з диференціальним механізмом і ГОМ.
1. Вибрана раціональна модель гідродинамічних процесів в ГОП
приводу компресора.
2. Побудовані рівняння руху механічної частини приводу з
врахуванням податливості з’єднуючих валів.
3. Знайдено аналітичний вираз для передаточного співвідношення від
колінчастого валу до ротора компресора залежно від кута нахилу шайби
гідронасоса.
4. Встановлено, що введення в привід ГОП дозволяє значно змінити
передаточне співвідношення і тим самим істотно поліпшити характеристики
двигуна.
5. Представлені розрахунково-експериментальні дані досліджень
залежностей частоти обертання компресора і різниці тиску в магістралях
ГОП від частоти обертання колінчастого валу.
6. Результати досліджень є перспективною основою створення
складніших і досконаліших моделей приводу турбонаддува з ГОП.
Список використаних джерел:
1. Башта Т.М. Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем.– М.:
Машиностроение, 1982. 606 с.
2. Шатохин В.М. Анализ и параметрический синтез нелинейных силовых передач
машин.– Харьков: НТУ “ХПИ”, 2008. 456 с.

Секція «Теплогазопостачання, вентиляція та кондиціонування
повітря»
ЗНЕПИЛЮВАННЯ АСПІРАЦІЙНИХ ГАЗІВ ЛИВАРНОГО ДВОРУ І
БУНКЕРНОЇ ЕСТАКАДИ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ
канд. техн. наук, доц. Дмитро Шушляков
Начальник відділу аспірації та вентиляції ТОВ «Глобал стіл інженірінг»

канд. техн. наук, доц. Тетяна Красненко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Комплекс доменної печі включає дві центральні витяжні станції
(ЦВС): ЦВС №1 ливарного двору і ЦВС №2 - бункерної естакади . Кожна
ЦВС складається з систем місцевих відсмоктувачів для локалізації
пилогазових викидів, систем газоходів «брудного газу», газоочищення з
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трьох двосекційних електрофільтрів, димососів, газоходів чистого газу і
загальної витяжної труби. Пилогазова суміш через місцеві відсмоктувачі
по системі газоходів «брудного газу» потрапляє в електрофільтри, на
виході з яких залишкова запиленість становить 45-55 мг/м3, (сумарний
годинний викид пилу досягає приблизно 239 кг/год), що перевищує
нормативні вимоги, в зв’язку з чим було розроблено проект реконструкції
систем аспірації ЦВС №1 та ЦВС №2 доменної печі.
В обсяг реконструкції системи аспірації ЦВС-1 ливарного двору і
ЦВС-2 бункерної естакади пропонується включити:
1) реконструкцію електрофільтрів Ега-2-58-12-6-3УС в рукавні
фільтри ФРІР-11000 з метою досягнення залишкової запиленості повітря
15 мг/м3;
2) заміну існуючих димососів ДН 27,5х2 і ДН 26х2-0,62 на димососи
німецької фірми Venti Oelde;
3) заміну існуючих запірних клапанів 2000х3000 з МЕВ до та після
електрофільтрів, які реконструюються, і запірно-регулюючих клапанів
2750х3800 з МЕВ на всасі і на вихлопі димососів;
4) реконструкцію системи пилевигрузки: заміну існуючої ручної
системи
на
систему
пневмотранспорту;
існуючу
систему
пневмотранспорту - на конвеєрну. Під кожним електрофільтром
передбачено по три лінії скребкових конвеєрів КПС-320). Видалення пилу
зі збірного силосу здійснювати телескопічною установкою безпилового
вивантаження;
5) система регенерації рукавів фільтра ФРІР із застосуванням
компресорного устаткування фірми Atlas Copco ZT 132 7,5 50 FF і
ресіверів стисненого повітря компонуються в одну компресорну станцію.
Передбачається для обох ЦВС система імпульсного віброобрушення пилу
АСО-2000 для очищення стінок від пилу на бункерах рукавних фільтрів і
збірному бункері.
Запропоновані в проекті рішення з реконструкції системи аспірації
ливарного двору і бункерної естакади, а також газоочистки дозволять
досягти необхідної залишкової запиленості до 15 мг / м3. Максимальний
часовий викид пилу при цьому складе до 48 кг/год, що значно поліпшить
екологічну обстановку
Список використаних джерел:
1.Найбільша в світі доменна піч "Северянка"/ http://www.stako.ru/catalog/28/
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ НА БАЗІ ВІМ-МОДЕЛІ
канд. техн. наук, проф. Юрій Чайка, асп. Олександр Гутнік
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сучасному рівні розвитку систем технічної експлуатації будівель і
споруд, стає все більш очевидною необхідність впровадження нових
ефективних принципів. В більшості випадків складність їх введення
виникає через специфіку вітчизняної системи роботи з об'єктами
нерухомості. Через не налагоджену систему експлуатації, будь-які витрати
на будівельні або ремонтні роботи стають дорожчими, ніж повинні бути.
Але ж період експлуатації це найтриваліший і найважливіший період у
життєвому циклу будівлі.
Упровадження ВІМ-моделі в процес експлуатації, сприятиме його
полегшенню і зменшенню вартості при ремонтах. Перш за все,
підвищиться рівень техобслуговування за рахунок паспортизації будівлі і
устаткування, планування робіт з обслуговування і ремонту обладнання,
коректного формулювання заявок на закупівлю матеріалів, формування
актів інвентаризації і списання, внесення звітів про виконання робіт.
Другим пунктом відмітимо отриманні експлуатаційні показники в
реальному часі за допомогою лічильників і датчиків (Building Management
Systems, BMS), що пов'язує інформаційну модель з даними про роботу
об'єктів. BMS дозволить проводити інтелектуальний аналіз продуктивності
будівлі і підтримувати кращі методи обслуговування, що приведе до
значного скорочення робочого часу і енергоспоживання. Використовуючи
інформаційну модель в сучасній системі житлово-комунальних послуг під
час експлуатації, можна зрозуміти кількість необхідних витратних
матеріалів на обслуговування місць загального користування, а також
отримати актуальну і прозору інформацію з приводу закупівлі матеріалів і
строків здійснення робіт.
Використання ВІМ-моделі при експлуатації будівель на даному етапі
є проблематичним, через відсутність сформованої бази будівель. Проблема
вирішується, якщо зобов’язати проектувальні організації надавати ВІМмоделі до проекту. Така практика застосовується в Сінгапурі, де кожна
будівля площею більше 5 000 м2 обов’язково повинна мати інформаційну
модель. Щодо більшості будівель радянських часів – вони мають однакове
типове планування, тому на розробку бази даних не буде витрачатися
багато часу. Швидкість формування бази можна підвищити за рахунок
використання технології генеративного дизайну.
Таким чином, впровадження ВІМ-моделей в процес експлуатації
нерухомості приведе до зниження економічних витрат, а також до
оптимізації процесів енергоспоживання та енергоконтролю. Експлуатація
нерухомості із застосуванням BIM-технологій призводить до спрощення
процесів планування і контролю діяльності профільних служб, а бюджет
стає більш прозорим і ефективним.
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BIM – У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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асп. Олександр Гутнік
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Інформаційне моделювання будівель (BIM) – одна з останніх
тенденцій проектування і експлуатації будівель. В цей час технологій BIMмоделювання активно впроваджуються в будівництво. Переваги від
впровадження BIM-технологій позитивно впливають на різні сфери
проектування, тому більшість проектних компаній все частіше потребують
знань не тільки креслення в AutoCAD, а й повноцінного BIM-менеджменту
зі знанням таких програм як Revit, ArchiCAD, Tekla Structures.
Однак, ринку праці відчувається дефіцит спеціалістів які здатні
працювати з BIM технологіями. Упровадження інформаційного
моделювання у навчальний процес є важкою, але необхідною умовою
підготовки висококваліфікованих кадрів, конкурентоспроможних на ринку
праці. Згідно з щорічним звітом BIM EDUCATION — GLOBAL — 2019,
BIM технології викладаються у всьому світі і деякі країни досягли значних
успіхів. Так, навчання в цій галузі є обов’язковим у Чехії, Австралії, або
вивчається спецкурсом, як у Фінляндії. Результатом є високий рівень
спеціалістів, сформована нормативна база та велика кількість асоціацій
фахівців, які займаються розвитком інформаційного моделювання.
Основі проблеми викладання в більшості країнах схожі. Через те,
що, інформаційне моделювання є новою технологією, відсутність чіткої
методики викладання, знижує темпи впровадження цих технологій у
навчальний процес. Через брак кваліфікованих викладачів-BIM, часто
інженерні креслення виконують все ще у 2D, тому, що більшість педагогів
є експертами саме в цій області й лише деякі в моделюванні. Нині брак
кваліфікованих кадрів вимагає підготовки викладачів і, таким чином,
ознайомлення з процесами, концепціями та технологіями BIM.
У зв’язку з економічними проблемами, велика кількість ВНЗ мають
низький рівень програмно-апаратного забезпечення, і найголовніше, це
відсутність командної роботи, що робить перехід до нових технологій
неможливим. Процес проектування є міждисциплінарним та об’ємним,
тому моделювання повинно проходити одночасно студентами різних
напрямів – архітектури, будівництва, санітарного, електричного і
автоматичного обладнання будівель. Процес навчання побудований таким
чином, дозволить отримати навички злагодженої роботи, це дозволить
зменшити кількість помилок при подальшій роботі фахівців.
Таким чином перед ВНЗ виникає питання вдосконалення
навчального процесу з метою: по-перше, надання здобувачам вищої освіти
сучасних компетентностей для здійснення професійної діяльності, подруге, надання навичок командної роботи для створення сучасних
складних об’єктів будівництва.
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ЗАСТОСУВАННЯ АБСОРБЦІЙНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСУ В
УМОВАХ ДІЮЧОЇ ТЕЦ
канд. техн. наук, ас. Юрій Бурда, інж. Сергій Алфьоров
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У зв’язку із поширенням світової енергетичної кризи, використання
вторинних джерел енергії є необхідним для подальшого розвитку України.
Одним із способів реалізації цього є встановлення абсорбційних теплових
насосів (далі АБТН) на теплових електроцентралях (далі ТЕЦ).
У АБТН відбувається передача теплоти від більш холодної системи
до більш гарячої, що не відповідає природному руху процесів в
навколишньому середовищі. Для компенсації такої невідповідності
необхідно додатково витрачати енергію [1]. В абсорбційних машинах
компенсацією є теплота, отримана від високопотенційного та
низькопотенційного теплоносіїв.
АБТН являє собою поєднання чотирьох теплообмінників. Два
теплообмінника (генератор і конденсатор) працюють під високим тиском,
два інших (випарник і абсорбер) - під розрідженням. Їх завданням є
відведення теплової енергії від високопотенційного (пари) та
низькопотенційного (води від економайзерів) джерел і нагрів
циркулюючого у системі теплопостачання теплоносія [2].
Розглядається можливість застосування АБТН у тепловій схемі ТЕЦ
на прикладі діючої ТЕЦ-3 міста Харкова. Аналіз роботи діючої ТЕЦ
показав, що 58,38 % теплової енергії на потреби теплопостачання
виробляється за допомогою водогрійних газових котлів та 41,62 % у
пароводяних теплообмінних агрегатах з використанням пари після
електрогенеруючих парових турбін. Економайзери для відбору теплоти
відхідних газів відсутні.
Діюча технологічна схема дозволяє встановити економайзери
димових газів із контуром циркуляції та АБТН фірми BROAD (Китай)
марки 2400 замість одного із пароводяних теплообмінних агрегатів. Це
знизить теплове навантаження на водогрійні газові котли на 5,98%. При
цьому, споживання пари в якості високопотенційного теплоносія
знижується на 6,7%, а загальне споживання природного газу ТЕЦ
зменшується на 10,58% при сталій тепловій потужності.
Список використаних джерел:
1. Редько І.О., Редько А.О., Приймак О.В., Бурда Ю.О. «Підвищення
ефективності систем теплогенерації центрального теплопостачання». Вентиляція,
освітлення та теплогазопостачання. Випуск 18. – Київ: КНУБА, 2015.
2. Ковалев, Д. В. Перспективные режимы работы генерирующего оборудования
в составе белорусской энергосистемы после 2020 года / Д. В. Ковалев // Энергетическая
стратегия. — 2013. — № 4(40). — С. 20-23.
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ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ СПАЛЮВАННЯ БУРОГО
ВУГІЛЛЯ У ВИХРОВІЙ ТОПЦІ
д-р техн. наук, проф. Андрій Редько, канд. техн. наук,
ас. Юрій Півненко, асп. Володимир Норчак, асп. Рафаель Джиоєв
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Заміна природного газу в опалювальних котельнях можлива шляхом
використання в якості палива бурого вугілля. Проте, спалювання бурого
вугілля в шарових топках є малоефективним. Більш ефективним є топка с
киплячим шаром. Проте, конструкція топки характеризується значними
габаритами. Потребується сепарація частинок, що виносяться з топки.
Більш ефективними є вихрові топки, що забезпечують спалювання
низькосортних палив з високою зольністю та вологістю. Результати
чисельного дослідження, що наведені в [1], показують ефективність
спалювання торфу в топці з зустрічними закрученими потоками (ЗЗП). На
Україні значні запаси бурого вугілля, що складають близько 2 млрд.т.
Розробка вугілля проводиться кар’єрним засобом в Олександрійському
родовищі. Теплотехнічні характеристики бурого вугілля наступні:
зольність (близько 30%), вологість (до 30%), вихід летучих (45-55%),
теплота згоряння близько 20-26 МДж/кг.
Спалювання бурого вугілля на ТЕЦ і малих опалювальних котельних з
шаровими топками є неефективним і тому не застосовується.
Для котлів малої та середньої потужності розробляються топки з
ланцюговою решіткою зворотного ходу і механічними розкидачами, що
забезпечують спалювання бурого вугілля з вологістю 33-43% і зольністю
30-35 %. Мається досвід спалювання авторами бурого вугілля з вологістю
до 60% при зольності 4-10%.
Важко забезпечити ефективне спалювання бурого вугілля з високою
вологістю і зольністю
. Важко погодити
режими видалення вологи і золи з топки з ланцюговими решітками
зворотного ходу. З однієї сторони швидкість решітки повинна бути
невисокою (для видалення вологи), з іншої – висока (для видалення золи).
При цьому, на режим горіння вугілля надає вплив фракційний склад
палива. При вмісті дрібних фракцій 45-50% шар ущільняється і
порушується режим горіння.
У даній роботі наводяться результати чисельних досліджень робочих
процесів в топці ВЗП при спалюванні бурого вугілля.
Список використаних джерел:
1.Редько А.Ф., Редько И.А. Сжигание твёрдого топлива в вихревой топке со
встречными закрученными потоками // Научный информационно-аналитический и
инженерный журнал «Проблемы региональной энергетики». Молдова, 2017. - №3(35). –
33-44с.
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Термодинамічні властивості циклів на НРТ дозволяють утилізувати
скидну теплоту низького та малого потенціальну, трансформуючи теплову
енергію в механічну, котра згодом перетвориться в електричну [1,2]. Перш
ніж обрати НРТ для застосування в енергетичних установках, необхідно
розглянути основні вимоги, що пред’являються до них. Вимоги до НРТ
підрозділяються на наступні групи:
– екологічні – озонобезпека, низький потенціал глобального
потепління;
– термодинамічні – низька температура кипіння при атмосферному
тиску, тиск конденсації вище атмосферного, гарна теплопровідність, мала
в’язкість НРТ (забезпечує зменшення гідравлічних втрат на тертя й
місцевих опорів при його русі в системі);
– економічні – наявність товарного виробництва, доступна (низька)
ціна;
– експлуатаційні – термохімічна стабільність, хімічна сумісність із
матеріалами, негорючість, вибухобезпечність і таке інше.
У більшості випадків термодинамічні цикли замкнутих
паротурбінних установок (ПТУ) на НРТ розглядають без урахування
конструктивних особливостей елементів теплової схеми (турбіна,
теплообмінне й допоміжне устаткування).
Таким чином, максимальної ефективності енергетичної установки на
базі Organic Rankine cycle - контуру можна домогтися тільки в тому
випадку, якщо обране робоче тіло буде відповідати вище перерахованим
термодинамічним,
теплотехнічним
та експлуатаційно-технологічним
вимогам.
Список використаних джерел:
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Секція «Технологія будівельного виробництва»
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАЛЬОВИХ РОБІТ В
МАЛОПОВЕРХОВОМУ БУДІВНИЦТВІ ІРАКУ
д-р техн. наук, проф. Ігор Шумаков, асп. Алі Аділ Халід
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасна будівельна галузь Іраку характеризується значним
дефіцитом житла, занепадом існуючого житлового фонду, особливо ця
проблема гостро стоїть для молодих сімей та військовослужбовців. Не
менш важливим є житлове будівництво в сільській місцевості для
представників фермерського руху і для інших країн Близького Сходу. Крім
того, для іракців є очевидним бажання підвищувати рівень життя, суттєва
частина населення прагне збільшувати його розміри і забезпечити
комфортні умови проживання.
Важливим аспектом даної проблеми є підвищення надійності і
довговічності малоповерхових будівель, що зводяться. При цьому
необхідно враховувати вплив умов будівництва і експлуатації на
параметри міцності, ефективності зведення несучих і огороджувальних
конструкцій і облицювальних елементів будівлі.
У результаті проведених досліджень були виявлені основні проблеми
якості при влаштуванні бетонних і залізобетонних паль існуючими
способами формування. Дуже часто при виготовленні палі безпосередньо
на будмайданчику мають місце недоліки контролю якості. До
перспективних конструктивних рішень малоповерхового житлового
будівництва відноситься фундамент у вигляді трубчастих бетонних буровібровакуумованих паль. Застосування цього методу зменшує вірогідність
появи у палі ділянок зі зниженою міцністю. Метою досліджень була
розробка способу формування трубчастих фундаментів методом
вібровакуумування безпосередньо на будівельному майданчику в
свердловинах, пробурених в ґрунті при будівництві малоповерхових
будівель.
Для цього запропоновано формування бетонних і армованих паль
широко розповсюдженим в будівництві способом вібровакуумування. При
цьому використовуються рухливі або литі бетонні суміші з укладанням в
міжстінний простір між ґрунтом і металевим пристроєм з одночасною
вібрацією і вакуумуванням.
Експериментально встановлено, що висока якість паль досягається
саме при використанні способу формування. У результаті такої обробки
бетонна суміш ущільнюється, що, в свою чергу, підвищує фізикомеханічні властивості. Так, порівняння характеристик нового способу зі
способом виготовлення литої палі дало позитивні результати: щільність
підвищено на 12 %, міцність при стисканні на 35%, міцність на розтяг на
45 %. Запропонований спосіб формування паль вібровакуумуванням
покращує характеристики міцності пальових конструкцій.
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БУДІВНИЦТВІ ЛІВАНУ
д-р техн. наук, проф. Ігор Шумаков, асп. Таха Лотфі
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При забезпеченні сучасних теплозахисних вимог товщина зовнішніх
стін будівель з традиційних матеріалів (цегли, керамзитобетону) суттєво
зменшується за рахунок використання ефективних керамічних і пористих
блоків. Важливим показником є також міцність даних виробів. Однак,
пінобетонні блоки, які інтенсивно застосовуються в останні роки, часто
мають недостатню міцність, відхилення в розмірах, характеризуються
усадкою. Крім того, при створенні такого виробництва потрібні значні
фінансові та часові витрати. Останні особливості впливають на будівельну
галузь Лівану у частині зведення малоповерхових житлових будівель.
Ліванська економіка потерпала від військових дій, тому потрібні технічні
рішення, що характеризуються максимальною ефективністю у фінансах і
термінах впровадження.
Ефективність незнімних опалубок для малоповерхового монолітного
будівництва давно відома. Пропонується незнімна опалубка у вигляді
тонкостінних блоків на основі магнезійного в'яжучого, що призначена для
зведення теплоефективних стін будівель. На сьогоднішній день ця
технологія підтвердила ефективність серед відомих способів будівництва
по теплозахисту, звукоізоляції, екології, комфортності, простоті,
довговічності, швидкості і вартості виконання робіт.
За допомогою такої незнімної опалубки можна зводити об'єкти
цивільного і промислового призначення. Особливо ефективно
використовувати дане рішення на територіях з високою сейсмічністю, в
умовах сухого і жаркого клімату, з недостатньо розвиненою базою
будівельної індустрії.
Авторами були проведені дослідження з визначення параметрів
ефективного використання магнезійного в'яжучого для виготовлення
пустотілих блоків незнімної опалубки для малоповерхового будівництва.
Було виготовлено зразки-балочки 4×4×16 см. Як заповнювач застосований
гранвідсів (Ц:З = 1:3).
Для замішування магнезійного в'яжучого використовували водні
розчини MgCl2 з щільністю 1,125-1,220 г/см3.
Застосування у виробництві будівельних матеріалів магнезійного
в'яжучого, що зачиняють хлоридом магнію, вимагає врахування
особливостей його гідратації і формування структури при твердінні, що
забезпечує магнезіальному каменю і виробам на його основі необхідні
властивості. При замішуванні в'яжучого розчином солі до складу твердіє
суміші вводився активний компонент хлорид магнію, що збільшує
розчинність MgO і одночасно є складовою частиною кристалізуються
новоутворень.
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Упродовж 1966-1980 рр. у Харкові було введено в експлуатацію 56
км каналізаційних тунелів з глибиною залягання до 50 м та 90 оглядових і
перепадних шахтних стволів. Значна частина каналізаційних тунелів міста
була збудована за відсутності будівельних норм − СНиП, які були прийняті
лише в 1985 р. Внаслідок інтенсивної дії руйнівних чинників ці
каналізаційні
тунелі
перебувають
нині
в
аварійному
чи
передаварійномустані. Тому проблема їх збереження та відновлення є
особливо актуальною у зв’язку з ростом вимог до екології.
На основі проведених досліджень було з’ясовано, що основні
руйнування відбуваються в результаті внутрішньої корозії, особливо це
стосується залізобетонної обробки тунелів. Важливо зазначити, що
найбільшої корозії зазнають дільниці тунелів в місцях з’єднання з
оглядовими шахтами, а також конструкції оглядових шахт.
Відмова на каналізаційному тунелі може вивести з ладу всю систему
водовідведення або значну її частину. Про це свідчить аналіз аварій, які
мали місце в останні роки на мережах водовідведення міста Харкова.
Оглядові шахти каналізаційних тунелів, а також дільниці тунелів в
місцях з’єднання з шахтами експлуатуються під дією агресивного
середовища. Концентрація вуглекислого газу, аміаку, метану, сірководню
та інших агресивних речовин у газовому середовищі тунелів і шахт на
декілька порядків перевищує гранично допустиму концетрацію.
Головними причинами руйнування конструкцій оглядових шахтних
стволів та тунелів є: проникнення в середину конструкцій поверхневих
вод; відхиленнявід норм і погрішності під час виконання будівельних
робіт; погана якість поверхні стін; статичні та динамічні навантаження від
вантажного транспорту; агресивне біологічне середовище; осідання
грунту. Слід відзначити, що руйнування незахищених від корозії шахтних
стволів відбувається інтенсивніше ніж прилеглих тунелів.
За існуючими будівельними нормами каналізаційні тунелі та
оглядові шахти необхідно захищати від інфільтрації оверхневих і
грунтових вод, а також ексфільтраціїї стічних вод. Водонепроникність
обробки тунелів і стін шахт необхідно забезпечувати: застосуванням
необхідних матеріалів, обклеюванням обробки гідроізоляційними
матеріалами, створенням металоізоляції, ущільненням прилеглого до
тунелю та шахти грунтового масиву, цементацією, глинізацією,
силікатизацією або іншими методами, нагнятанням за обробку спеціальних
розчинів, закладанням швів і отворів із зачеканюванням швидко тужавими
матеріалами або пневмобетоном.
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У деяких наукови, працях було приведено приклад санування
оглядових шахт шляхом забризкування на його стіни поліуретану.
Слід надати увагу конструкціям на основі базальту, які в достатній
кількості є в Україні. Перевагами базальту є: надійність та довговічність
вузлів та деталей споруд; підвищення періоду експлуатації в 5-15 разів;
зниження експлуатаційної витримки по утриманню споруд.
ПНЕВМООПАЛУБКА – В ЯКОСТІ ОСНОВНОГО ДОПОМІЖНОГО
КОНСТРУКТИВА ДЛЯ РЕМОНТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
д-р техн. наук, проф. Дмитро Гончаренко, асп. Роман Гуділін
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Аналіз стану залізобетонних каналізаційних трубопроводів в містах
України показав, що в останні роки на них збільшилась кількість аварійних
ситуацій. У більшості випадків, внаслідок дії газової корозії, руйнації
підлягає склепова частина трубопроводів. Лоткова частина, яка на протязі
багаторічної експлуатації заповнена стічними водами, як правило,
зберігається неушкодженою. Тому доцільно використовувати лоткову
частину в якості несучого елемента при відновленні трубопроводу.
Відновлення склепової частини може виконуватись з використанням
клінкерної цегли, поліуретану та залізобетону, полімер бетону. У кожному
із приведених рішень необхідно використовувати пневмоопалубку в якості
тимчасової несучої конструкції.
Пневмоопалубка в даному випадку сприймає нормальні зусилля
об’ємної зігнутої структури і може бути віднесена до елегантних і
ефективних несучих конструкцій.
До матеріалів із яких виготовляють м'які оболонки пневматичних
конструкцій, пред’являють дві основних вимоги: міцність і повітренепроникність.
До таких матеріалів відносяться полімерні плівки або текстильні тканини.
Нами розглянуті зразки матеріалів, які використовуються на одному
із виробництв Харківської області при виготовленні подібної продукції.
У першому випадку це зразок чорного кольору з ПВХ /тканина Mare
1400/. Тканина має такі якісні показники: вага -1400 г ; вага США- 41
унція/ярд; межа міцності- 3000/3000/Н/5 см; міцність на розтягування –
343/343 фунтів/дюйм; товщина-1,2 мм; товщина США 47- мілідюймів.
У другому випадку зразок світло –сірого кольору-хайполон /ORCA
828/.Якісні показники зразка: тканина –основа: поліестер високої міцності
1100 dtex – 990 deniers; покриття: ззовні –хлорсульфінірований поліетилен
(CSM)/Поліхлоропен (CR)//внутрішнє Поліхлоропен (CR); міцність на
розрив :=350 даН/5см; міцність на троздир: = 20 даН=16даН; щільність:
1340 (+10%)кг/м кв.
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Вибору зразка для виготовлення пневмоопалубки
повинні
передувати дослідження на підтвердження міцністних характеристик цих
матеріалів а також дослідження адгезії між приведеними зразками та
будівельними матеріалами, якими є клінкерна цегла, поліуретан та бетон.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ТРУБ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
д-р техн. наук, проф. Дмитро Гончаренко, асп. Євгеній Дегтяр
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Каналізаційна мережа, що укладається в різних геологічних умовах,
повинна бути побудована з таких матеріалів, які забезпечували б їй
тривалий термін служби, надійність експлуатації, економічність і простоту
будівництва.
У 60-70 роки минулого століття в містах України були виконані
значні обсяги будівництва каналізаційних мереж . При їх спорудженні
широке застосування отримали труби заводського виготовлення –
керамічні, бетонні, залізобетонні, асбестоцементні.
Залізобетонні труби, завдяки своїм позитивним якостям займали
одне із основних місць в загальному балансі споживання труб, витісняючи
сталеві та чугунні труби, які традиційно застосовувались для спорудження
водоводів.
До переваг залізобетонних труб на той час відносились: значна
довговічність в експлуатації; скорочення витрат металу в порівнянні з
металевими трубами; можливість їх промислового виробництва із
місцевих матеріалів. Кращі гідравлічні характеристики залізобетонних
труб в порівнянні з металевими дозволяли знизити витрати на
електроенергію, яка витрачалась на подолання втрати опору.
Основними вимогами, що пред’являлися
до бетону, який
використовувся для виготовлення каналізаційних труб є механічна
міцність, велика щільність і водонепроникність, яка повинна була
досягатися шляхом підбору складу бетону, проведеного на основі
розробленої теорії його міцності і контролю за його приготуванням.
Практика показала, що якість бетонних і залізобетонних труб в значній мірі
залежить від способу їх виготовлення.
Вибір матеріалів для виготовлення безнапірних залізобетонних труб
способами центрифугування і радіального пресування визначалось
особливостями даних технологій і вельми високими вимогами , що
пред’являлись до конструкції. Труби повинні були мати корозійну
стійкість до впливу грунтового середовища і в першу чергу
транспортуючих вод, морозостійкість, бути водонепроникними і мати
відпускну міцність, рівну 70-90% марочної .
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Як свідчать результати експлуатації залізобетонних труб в останні
роки значно зросла кількість аварій на них. Дослідження показали, що
основною причиною їх руйнації є газова корозія , яка руйнує їх склепову частину.
Це говорить про те, що при виготовленні залізобетонних труб цей
фактор недостатньо приймався до уваги. Тому сьогодні перед науковцями,
експлуатаційниками та будівельниками, які працюють в даній галузі,
стоять важливі задачі по розробці рішень підвищення експлуатаційної
довговічності залізобетонних трубопроводів.
Такі рішення можуть ґрунтуватися на можливості використання
збереженої лоткової частини залізобетонних труб в якості несучого
елемента при їх ремонті та відновленні.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАНЕДБАНИХ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ
ЦІННОСТІ
асп. Генадій Башкіров, канд. техн. наук, проф. Микола Котляр
Харківский національний університет будівництва та архітектури
канд. економ. наук, доц. Павло Баранов, ФОП

У роботі розглядаються питання проведеного дослідження
пов’язаного з визначенням доцільності та техніко-економічної можливості
відродження занедбаних будівель та споруд, які є об’єктами культурної
цінності (ЗОКЦ). Відомо, що такі об’єкти в достатньо значній кількості
мають місце у багатьох сучасних містах як в Україні так і за її межами.
Проблема наявності і вирішення можливості відновлення занедбаних
об’єктів є комплексною та потребує вирішення багатьох завдань:
містобудівельних, екологічних, правових, економічних, технологічних
тощо. Практичною складовою знайдення рішень цієї проблеми є пошук
кращих та найбільш ефективних шляхів відтворення таких об’єктив. Саме
це і є предметом техніко-економічного обґрунтування можливості
подальшого використання занедбаних об’єктів культурної цінності.
Під техніко-економічним дослідженням можливості відновлення
таких будівель в роботі розуміється моделювання пошуку оптимального
варіанта використання, виходячи з рівня культурної цінності об’єкта та технічних та
економічних ознак.
Метою даного дослідження є розробка методичних основ
обґрунтування можливостей відродження занедбаного об’єкту, що має
ознаки історичної або культурної цінності. Для досягнення цієї мети
розглядаються наступні завдання:
 систематизація можливих варіантів використання ЗОКЦ за
різними організаційно-технологічними рішеннями, починаючи з розгляду
варіантів як ліквідації, так і до забезпечення найбільш ефективного використання;
 розробка спрощеної розрахункової моделі визначення рівня
історичної і культурної цінності та техніко-економічної придатності
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об’єкту, які становлять основу для вирішення питання відновлення занедбаного
об’єкту;
 розробка оціночних шкал відповідних показників культурної
цінності та техніко-економічної придатності об’єкту, що дозволяють
значно спростити процедуру пошуку оптимального рішення;
 визначення технічної придатності та економічної доцільності
використання об’єкту за існуючим цільовим призначенням та вибір
варіанта найкращого і найбільш ефективного використання;
 визначення остаточної обґрунтованої моделі відродження занедбаного
об’єкту.
Базовим завданням для рішення розглянутої проблеми є питання
затребуваності для власника і суспільства, в тому числі, визначення і
аналіз містобудівної та історичної цінності об’єкту. При позитивному
рішенні, як правило, потрібне подальше вирішення питання щодо
можливості використання об’єкту за цільовим призначенням та відпадає
варіант з ліквідації об’єкту.
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ПРИВАБЛИВОСТІ
ОБ’ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
асп. Генадій Башкіров, канд. техн. наук, проф. Микола Котляр
Харківский національний університет будівництва та архітектури
канд. економ. наук, доц. Павло Баранов, ФОП

Розглядаються питання кількісної техніко-економічної оцінки
можливості подальшого використання занедбаних об’єктів незавершеного
будівництва, яка би враховувала у спрощеному вигляді такі компоненти як
будівельна готовність, технічний стан будівлі та її ринкову привабливість.
Проблема полягає в тому, що питання пов’язані з відновлення занедбаного
об’єкту, а тим більш незавершеного будівництва є занадто складними і
потребують значних фінансових витрат, залучення для виконання робіт
кваліфікованих фахівців різного профілю. Це і є з основних причин
великої кількості занедбаних будівель в Україні і за кордоном.
Метою даного дослідження є розробка оціночного технікоекономічного критерію, який дозволить, у спрощеній формі, вирішувати
доцільність подальшого відновлення занедбаного об’єкту незавершеного
будівництва.
Для досягнення цієї мети в роботі розглядаються наступні завдання:
1. Аналіз технічної документаціїа при її відсутності результатів
опитування власників щодо цільового призначення будівлі, що дозволяє
виявити потребу в існуючому та найбільш привабливому призначенню
занедбаного об’єкту.
2. Визначення будівельної готовності занедбаної будівлі з
урахуванням її технічного стану та будівельної привабливості за існуючим
призначенням.
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3. Визначення
кількісного
показника
техніко-економічної
привабливості об’єкта та граничних умов подальшого використання за
спрощеною схемою з використанням непрямих методів визначення витрат.
4. Аналіз і вибір найбільш ефективного використання об’єкту
виходячи з сучасних ринкових умов з пошуком та оцінкою варіантів на
основі кваліметричного підходу.
5. Визначення раціональних варіантів щодо доведення будівлі до
рівня готовності за розробленою спрощеною методикою визначення
витрат, яка основана на вартісному зносу елементів та будівлі в цілому з
використанням кваліметрії у пошуку найбільш ефективного використання
(НЕВ) Прийняття рішення про НЕВ об’єкту і можливість та
обґрунтованість його відновлення.
Таким чином установлено, що ринкова придатність може бути
виражена вартісним спрощеним показником, який характеризує необхідні
витрати на відновлення об’єкту до проектного стану, що відповідає
раціональному та ефективному використанню. Запропонований показник в
процентному або вартісному вираженні дозволяє власнику прийняти
рішення про можливість подальшого найбільш ефективного використання
занедбаних об’єктів незавершеного будівництва.
ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ СТАРОЇ
МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
канд. техн. наук, доц. Євген Гриневич, ст. викл. Володимир Вяткін
Харківский національний університет будівництва та архітектури

З метою покращення умов проживання населення в будинках,
збудованих в 60-70-х роках минулого століття була розроблена
Регіональна програма реконструкції таких будівель.
На сьогоднішній день в рамках цієї програми виконана
реконструкція лише одного великопанельного житлового будинку серії 1464 А-3, а всього житловий фонд нараховує 2156 житлових будинків
старих серій.
Робочим проектом була передбачена надбудова мансардного
поверху, з розміщенням на ньому 12-и квартир підвищеної комфортності,
загальною площею 1160,5м2, зовнішнє утеплення та облицювання фасадів,
скління балконів та лоджій, заміна віконних блоків на металопластикові,
реконструкція внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж будівлі.
Проектом передбачено влаштування по квартирних систем опалення
з установкою лічильників гарячої води. Система опалення прийнята
двотрубна взамін існуючої однотрубної, з повною заміною труб. А також,
повна заміна труб холодного водопостачання з улаштуванням водомірних
вузлів в кожній квартирі.
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Була виконана енергетична реставрація житлової будівлі, в
результаті чого потреби показників енергоресурсів знизились з 3783МВт-ч
до 2080МВт-ч на рік, що склало економію в 45%.
При досягнутих позитивних результатах мали місце і проблеми, які
виявилися при проведенні реконструкції.
Так роботи виконувались без відселення мешканців житлових
будинків, тому неможливо здійснити перепланування квартир, тому що в
таких умовах неможна змінювати існуючий вузький конструктивний крок
сітки несучих панелей перегородок.
Одним з недоліків є незмінна мала висота поверхів існуючої будівлі
та неможливість її збільшення.
Узагальнивши вище приведене можна зробити наступні висновки:
 проведення робіт без відселення мешканців житлового будинку
обмежує можливість реконструкції для створення комфортного
середовища проживання;
 конструктивні рішення по надбудові повинні забезпечувати
рівномірну передачу навантаження на конструкції існуючої будівлю
та її безпеку;
 конструктивні рішення по утепленні зовнішніх стін повинні
відповідати вимогам та розрахункам енергетичного аудиту будинку.
Необхідно продовжувати шукати методи ефективної, економічно
доцільної реконструкції житлових будівель старої міської забудови для
покращення умов проживання людей.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ
канд. техн. наук, доц. Махмуджан Джалалов,
ст. викл. Володимир Вяткін, канд. техн. наук, доц. Світлана Бутнік,
канд. техн. наук, ас. Інна Говоруха
Харківский національний університет будівництвата архітектури

Сьогоднішні темпи урбанізації міст (часом неконтрольовані і не
завжди обґрунтовані), різноманітна інфраструктура, невпорядкований рух
транспорту, недоречне нове будівництво в історичному середовищі, а
також експлуатація існуючих будівель без урахування руйнівного впливу
факторів навколишнього середовища прискорюють процеси природнього
старіння об'єктів спадщини, тим самим створюючи загрозу їх фізичної
втрати. Критичність ситуації додає і те, що в умовах слабо регульованої
господарської діяльності все частіше, в процесі реконструкції центральної
частини міста, історична забудова знищується через високу економічну
складову ділянок, а іноді черезнедоцільність реконструкції, завдаючи тим
самим непоправної шкоди місту . Така практика характерна не тільки для
столичних міст, а й, на жаль, для багатьох міст нашої країни.
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Застосування сучасних технологій з використанням інноваційних
приладів і виробничих технологій в рази спростять і в той же час
прискорять роботу архітекторів та інженерів-проектувальників при
розробці проектів реконструкції пам'яток архітектури, а також підвищать
ТЕПи виробництва робіт. Збереження історичної забудови є дуже
важливим фактором інфраструктури міста, оскільки пам'ятники
архітектури відображають величність і унікальність Харкова.
Використання технології 3D лазерного сканування удосконалить
вишукувальні роботи при обстеженні пам'яток архітектури. 3D сканування
спростить роботу в отриманні обмірювальних креслень фасадів, також
підвищить їх детальне опрацювання та завдяки створеній 3D моделі з
хмари точок можна отримати креслення в будь-якому вигляді і в будь-який
час без додаткових вимірів. Далі за допомогою використання професійного
програмного комплексу складається інформаційна модель пам'ятника
архітектури BIM - модель. Створення такої моделі істотно полегшує
роботу з об'єктом, оскільки дозволяє у віртуальному режимі зістикувати і
узгодити всі компоненти і системи будівлі і перевірити їх
функціональність. Одна з основних нових можливостей, які відкриває
перед проектувальниками технологія BIM - це віртуальне прогнозування
всіх етапів життєвого циклу на стадії його проектування, що проводиться
за допомогою, так званої, дослідницької моделі.
THE CONSEQUENCES OF EMERGENCIES IN SEWER TUNNELS
PhD A. Aleinikova, PhD Y. Kolomiiets
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

The evaluation of the technical condition and sustained operating
environment of the public utility distribution sewer systems in Ukraine have
recently become a matter of national significance. As shown by a
comprehensive analysis of the occurrence of emergencies in the wastewater
disposal networks, sewer tunnels, sewers and inspection shaft structures fail to
function before their statutory service life. The research into thetrouble-free
operation of water distribution networks clearly shows that approximately 8090% of accidents are caused by structural deterioration due to biogenic
corrosion. Chemical reactions occurring in the free space of a sewer network
forman aggressive environment with respect to its structures. The ecological
component of the operation of sewer tunnels and sewers should also be
highlighted, as accidents and failures result in obvious economic, environmental
and social consequences, which is unacceptable in the context of Ukraine's
European integration within the framework of the European environmental
requirements and the Protocol on Water and Health of the United Nations (UN)
and the Water Framework Directive of the European Union (EU). The economic
component of ensuring the efficient operation of utility networks and wastewater
disposal facilities is particularly acute in the conditions of limited financial
235

resources of Ukrainian operating companies. Therefore, the matter of
investigating into the consequences of emergencies in sewer tunnels is of topical
interest.
An important issue for operating companies is to evaluate the probable
consequences of an emergency occurring in a sewer tunnel, or when planning
measures to be taken upon occurrence of an emergency. When planning major
and scheduled repairs and selecting priority sections for rehabilitation work, it is
important to justify the cost of repairs. The technique proposed by the authors is
a significant tool in the system of monitoring the sustained operation of sewer
tunnels and facilities. On the basis of certain definite consequences, it is possible
to build a program of reconstruction of sewer tunnels and facilities for the
future. In the course of the research into the consequences of occurrence of
emergencies in sewer tunnels, a number of scientifically jyustified findings were
obtained, specifically: The main causes of deterioration of sewer tunnels
resulting in the occurrence of emergencies were determined and the
classification of the factors of their deterioration was elaborated according to the
following groups: production factors; factors of durability of materials of linear
portions of a network; organizational and technological factors; operational
factors; factors of the external operating environment; The consequences of
emergencies in sewer tunnels on the person, the operating company and the
environment were investigated; A comprehensive methodology was proposed
for determining thec onsequences of emergenciesin sewer tunnels using a rank
scale that provides information on the extent of the consequences according to
the rank of the emergency in each individual case.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІД ЧАС ЗВЕДЕННЯ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
канд. техн. наук, доц. Світлана Бутнік, ст. викл. Володимир Вяткін,
канд. техн. наук, доц. Махмуджан Джалалов,
канд. техн. наук, ас. Інна Говоруха
Харківский національний університет будівництва та архітектури

При будівництві об'єктів в умовах щільної забудови вимоги
комплексної безпеки встановлює ДБН В.1.2-12-2008.
Перед початком виконання робіт необхідно виконати детальне
обстеження існуючих будівель і споруд, розташованих навколо
майбутнього будівельного майданчика, з метою забезпечення їх
збереження на період будівництва і подальшої нормальної експлуатації.
Крім власне конструктивних рішень нової будівлі, прийнятих в
проекті, дуже великий вплив на розташовані поблизу існуючі будівлі і
споруди має прийнята технологія виконання робіт. При будівництві нових
будівель в умовах щільної міської забудови повинні строго дотримуватися
всі технологічні вимоги, розроблені в проекті виконання робіт.
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До особливостей проведення таких робіт відносяться, в першу чергу,
заходи щодо зменшення негативного впливу нової будівлі на існуючі
поблизу будівлі. У разі необхідності, виконується посилення основ і
фундаментів існуючих будівель і споруд. У цьому випадку виконуються
інженерно-геологічні вишукування зони будівництва з урахуванням
результатів технічного обстеження існуючих будівель. Також в місцях
щільної історичної забудови необхідно виявляти наявність існуючих
підземних споруд, підвалів, які залишилися від знесених будівель,
колодязів та ін. Однією з причин деформацій існуючих будівель і споруд
можуть служити зміни гідрогеологічних умов майданчика, в тому числі,
підвищення або зниження рівня грунтових вод, прориви водогінних
комунікацій та ін.
Для виключення деформацій існуючих будівель огорожу котлованів
з шпунту або паль рекомендується виконувати методом їх вдавлювання
або загвинчування, щоб не допустити динамічних дій на існуючі будівлі і
споруди.
При виконанні огорожі котловану у вигляді «стіни в грунті»
необхідно постійно стежити за рівнем глинистого розчину в траншеї і мати
його запас на випадок аварійних витоків.
Для забезпечення надійності зведення нових будівель та споруд і
збереження в цілості існуючих будівель, що знаходяться поблизу,
необхідно забезпечити постійне спостереження, що включає візуальний і
геодезичний контроль, за виконанням планових робіт і збереженням
навколишнього середовища. Моніторинг будівництва слід проводити за
спеціально розробленим проектом.
ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ПІД
ОБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
канд. техн. наук, доц. Тетяна Каржинерова
Харківский національний університет будівництва та архітектури

Перетворення промислових будівель, що не використовуються, на
інші обєкти, обходиться в два-три рази дешевше будівництва нових, так як
при новому будівництві необхідно здійснювати весь комплекс будівельномонтажних робіт, починаючи з інженерної підготовки території та
інженерних комунікацій і закінчуючи зведенням будівель.
Необхідно приділяти значну увагу перебудові індустріальних
будівель, так як разом з реконструкцією та ревіталізацією будов
відбувається трансформація та функціональне насичення внутрішніх
міських територій зі збереженням вигляду історично сформованого
середовища вулиць та площ.
Перепрофілювання виробничих підприємств дозволяє не тільки
отримати нові об'єкти соціального призначення (ринки, спорткомплекси,
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гаражі, виставкові зали, магазини і т.д.), яких зазвичай не вистачає в
мікрорайонах, а й знизити вартість освоєння міської території.
Багатоповерхові промислові будівлі можуть бути переобладнані в
зали для тренування спортсменів, кегельбани, крижані ковзанки,
майданчики для настільного тенісу, доріжки фехтувальників.
Як
показав
набутийдосвід
не
вся
номенклатура
об'єктівсоціальноїсфериможе бути розміщена в одноповерхових і
багатоповерховихпромисловихбудинках. Перш за все цевідноситься до
лікувальних і навчальнихзакладів, об'єктівсоціальногозахисту.
У багатоповерхових виробничих будівлях доцільно розміщувати
багатоярусні гаражі, спортивні споруди, багатопрофільні торгові центри,
криті ринки, виставкові зали (рис.1).

Рис.1. Приклад перепрофільованої багатоповерхової промислової будівлі
Висновки: Перепрофілювання промислових будівель під об'єкти
соціальної сфери вимагають розробки та впровадження нових
організаційно-технологічних
рішень
в
кожному
окремому
випадкубудівельного виробництва.
СИСТЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ЗА
ДОПОМОГОЮ МАТЕРІАЛІВ ТМ «MAPEI»
Cергій Богдан
ТОВ «Мапеі Україна», м. Київ

Реставрація кладки в звичайних житлових будинках або будинках,
що представляють історичний і культурний інтерес, повинна
здійснюватися тільки після встановлення точної причини руйнування та
визначення поточного стану конструкцій шляхом ретельного візуального
огляду і, при необхідності, діагностичного аналізу. Потім слід вибрати
оптимальні методи відновлення і найбільш відповідні матеріали для
кожного етапу робіт.
Компанія MAPEI має великий досвід проведення реставраційних
робіт на історичних будівлях і пам'ятниках архітектури, в тому числі
пам'яток UNESCO, по всьому світу.
Для даних видів робіт в науково-дослідних лабораторіях MAPEI був
розроблений комплекс матеріалів, за допомогою яких можна виконати
консолідацію, ремонт, гідроізоляцію, відновлення існуючої конструкції, а
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також, за необхідності, виконати її підсилення з застосуванням
композитних матеріалів і високоміцних цементних розчинів. Завдяки
комплексному підходу, компанія MAPEI забезпечує наступні
характеристики:
1. Механічна міцність реставраційних матеріалів аналогічна міцності
традиційних розчинів на основі гашеного і гідравлічного вапна.
2. Еластичні і механічні властивості роблять матеріали сумісними з
оригінальними.
3. Висока стійкість до впливу розчинних солей за рахунок хімічної
реакції між вапном і Eco-Pozzolan, в результаті якої «вільне» вапно швидко
руйнується.
4. Відсутність реакції між заповнювачем і лугом.
5. Стійкість до впливу атмосферних опадів (у тому числі кислотних
дощів, викидів промислових підприємств, впливу "солоного" повітря та
інші), циклів заморожування-відтавання, "вигоряння кольору" та інші.
6. Можливість підсилення конструкції при мінімально-можливій, а в
багатьох випадках і без зміни, зовнішнього вигляду будівлі.
7. Сумісність всіх матеріалів в системі, що гарантує довготривалу
безремонтну експлуатацію будівлі.
8. Комплексне рішення по гідроізоляції конструкції з мінімальним, а
в багатьох випадках і без зміни зовнішнього вигляду будівлі.
Більш детальну інформацію можна отримати в технічному відділу
ТОВ «Мапеі Україна» або знайти на нашому сайті: www.mapei.com
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ УКОЧЕНОГО БЕТОНУ В
ГІДРОТЕХНІЧНОМУ БУДІВНИЦТВІ
канд. техн. наук, доц. Світлана Бутнік, д-р техн. наук,
доц. Андрій Мозговий, канд. техн. наук, ас. Інна Говоруха
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Застосування укоченого бетону є важливим досягненням в технології
зведення бетонних гребель за останню чверть століття. Окрім нового
будівництва застосування укоченого бетону дає проектувальникам
можливість економічного відновлення існуючих бетонних гребель, які не
володіють достатньою стійкістю проти зсуву і потребують встановлення
контрфорсів, а також можливістю реконструкції земляних гребель з
недостатньою потужністю водоскиду.
Швидке всесвітнє визнання укоченого бетону є результатом
економічно успішного його застосування в поєднанні з високими
технологічними якостями. Технологічні особливості укоченого бетону
обумовлені тим, що він є бетоном з нульовою усадкою, властивості якого
значною мірою залежать від пропорцій суміші і від якості ущільнення.
Укочені бетони отримують з особливо жорстких бетонних сумішей, що не
піддаються ущільненню глибинними вібраторами. Їх ущільнення
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здійснюється
укочуванням
вібраційними
котками,
важкими
автомашинами, пневматичними котками та іншими механізмами при
укладанні сумішей товщиною 0.25-0.75 м.
Деякі суміші укоченого бетону можуть мати властивості і
характеристики, схожі зі звичайним бетоном, але здебільшого укочений
бетон володіє унікальними властивостями, які можуть істотно відрізнятися
від властивостей і характеристик звичайного бетону. Укочений бетон, як
правило, перевозиться вантажівками або стрічкою конвеєра і зберігається в
купах або кавальєрах в області укладання. При укладанні укочений бетон
розподіляється шарами за допомогою бульдозерів і ущільнюється за
допомогою вібраційних котків.
Технологія пошарового зведення гребель із застосуванням укоченого
бетону найефективніша для будівництва бетонних гребель. Вона дозволяє
у 2-3 рази скоротити терміни будівництва гідровузлів і у 4-5 разів
скоротити трудомісткість завдяки повній механізації бетонних робіт із
використанням сучасної високопродуктивної техніки, а також за рахунок
спрощення та більш раціональної організації будівництва. Технологія
укоченого бетону дозволяє зводити міцні, надійні і безпечні греблі.
Застосовувані технологічні системи володіють підвищеною
надійністю і стійкістю, що дозволяє чітко планувати бетонні роботи.
Широкі можливості укоченого бетону можна застосовувати в
Україні під час реконструкції і відновленні гребель із грунтових
матеріалів.
ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ
ЖИТТЕВОГО ЦИКЛУ БУДІВЛІ
канд. техн. наук, доц. Юрій Гаєвой
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Енергозберігаючі технології в житловому будівництві істотно
знижують прибуток забудовника. Окупність вкладень в енергозберігаючі
технології в об'єкти комерційної нерухомості (ТРЦ, бізнес-центри та ін.) на
сьогоднішній становить до 10-12 років, а ужитловомубудівництві - до 15
років.
Частка житлових об'єктів з використанням енергозберігаючих
технологій на сьогоднішній день досягає 50% від загального числа
споруджуваних. При цьому частка об'єктів комерційної нерухомості, що
будуються за цими технологіями, становить всього трохи більше 5%.
Подальше місце забудовника на ринку буде залежати відготовності в
найближчі
кілька
років
цілком
перейти
на
використання
енергозберігаючих технологій.
Будівельна продукція розглядається з позиції її життєвого циклу –
поетапного руху від моменту виникнення ідеї про створення будівлі до
настання економічної недоцільності її подальшої ксплуатації. Три основні
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його етапи – проектування, будівництво,експлуатація істотно
розрізняються за видами здійснюваної в рамках його (етапу) діяльності,
тривалістю, обсягом і структурою енергоспоживання, складом заходів
енергозбереження, показниками і методам оцінки їх результативності.
На стадії проектування закладаються всі основні нормативні
параметри будівлі. У будівельному виробництві всі зусилля з енерго
збереження спрямовані на оптимізацію витрат, досягнення проектної
(нормативної) енергоефективності будівлі. В експлуатаційній фазі часто
виявляються всі наслідки помилок проектної та будівельної фаз,
формується фактична енергоефективність (яка може не збігатися з
проектною та будівельною) та сукупний потенціал енергозбереження
будівлі.
Досягти
високих
показників
енергоефективності
та
ресурсозбереження у вже побудованому будинку значно затратніше, ніж з
самого початку закласти ефективні проектні рішення та раціонально їх
реалізувати на стадії зведення.
Помітного сумарного ефекту енергозбереження у будівлях можна
досягти шляхом застосування різноманітних архітектурно-будівельних та
інженерних рішень.
Таким чином, енергоефективні рішення, закладені на першому етапі
життєвого циклу – проектуванні, повинні бути раціонально і ефективно
реалізовані на етапі зведенняоб'єкта для подальшої успішної реалізації на
етапі експлуатації.

Секція «Фундаментальні дослідження»
Підсекція «Вища математика»
СТАТИСТИЧНІ РОЗВ'ЯЗКИ РІВНЯННЯ КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРІЗА
канд. фіз.-мат. наук, доц. Олена Аршава,
канд. фіз.-мат. наук, доц. Анатолій Харченко, ст. викл. Олена Бабаєва
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Розглядається задача Коші для рівняння Кортевега-де Фріза
ut  uxxx  u  ux
у смузі ПT  (t , x) : 0  t  T , x  R  з початковою умовою

(1)

1

u |t 0  u0 ( x)
(2)
у цілому: тут T – будь-яке додатне число.
Означення [1]. Функція u( x, t )  L2loc ( ПT ) називається узагальненим
розв’язком задачі (1)-(2) у смузі ПT , якщо
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1)

для будь-якої функції  ( x, t )  C0





  u

t

ПT

( ПT )

1

 u xxx  u 2 x dxdt  0 ,
2


2)
існує така множина   [0, T ], mes  0, що для будьякого t  (0, T ) \  функція u( x, t ) визначена майже всюди в R1 і для будьякої функції  ( x)  C0 ( R1 ) :




t 0
t(0,T )\ 



lim

 u( x, t ) ( x)dx   u ( x)( x)dx.
0

Теорема існування узагальненого розв’язку була доведена у роботі
[1].
Якщо припустити, що початкові дані випадково розподілені по
відношенню до деякої міри 0 , рівняння (1)-(2) буде породжувати деяку
міру  на просторі узагальнених розв’язків. Таку міру називають
статистичним роз в’язком [2].
Основна ціль цього анонсу полягає в доведені наступної теореми.
Теорема. Для будь-якої ймовірносної міри Радона 0 існує міра
Радона  , яка зосереджена на множині узагальнених розв’язків рівняння
Кортевега-де Фріза і яка співпадає з мірою 0 при t  0 .
Список використаних джерел:
1. С.Н. Кружков, А.В.Фаминский. Обобщенные решения уравнения Кортевегаде Фриза. ДАН СССР. 1981. Т. 261, № 6. С. 1296–1298.
2. Арсеньев А.А. Построение турбулентной меры для системы уравнений НавьеСтокса. ДАН СССР. 1975. Т. 225, № 1. С. 18–20.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ
РІВНЯНЬ У ДВОВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ
канд.ф.-м.наук, доц. Олена Аршава
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вивчається задача обернення інтегро-диференціального оператора,
що обмежений у L2 (U ) , де U  x : 0  x1  1 ,0  x2  2   прямокутник на
площині, вигляду
 
Sf 
 V ( x, t ) f (t )dt ,
xk x j U
(1)
де x  ( x1 , x2 ),t  (t1 , t2 ),V ( x, t )  L2 (u),x U . Таке зображення для оператора
є дійсним при k  1, j  2; k  2, j  1.
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Розглянемо оператори
x1

1

0

x1

Aˆ1 f   (t1  x1 ) f (t1 , x2 )dt1 , Aˆ1* f   ( x1  t1 ) f (t1 , x2 )dt1 ,
x2

2

0

x2

Aˆ 2 f   (t 2  x2 ) f ( x1 , t 2 )dt 2 , Aˆ 2* f   ( x2  t 2 ) f ( x1 , t 2 )dt 2 ,
x1

x2

0

0

тобто Aˆ1  A12 , Aˆ 21  A22 , де A1 f  i  f (t1 , x2 )dt1 , A2 f  i  f ( x1 , t 2 )dt 2 .
Застосовуючи метод операторних тотожностей, доведено
Теорема 1. Якщо ядро оператора (1) задовольняє наступному
диференціальному рівнянню:
 2
 2  


 t 2 x 2  x V ( x, t )  0, i  1, j  2; i  2, j  1,
i 
 i
j
тоді має місце рівність:
( Aˆ k S  SAˆ k* ) f  M1k  M 2k f , k  1,2,
де
M11 f  x1 , M12 f  x2 ,
M 21 f 

 1 2
  V (0, x2 , t1, t2 ) f (t1, t2 )dt2dt1,
x2 0 0

 1  2
M 22 f 
  V ( x1 ,0, t1 , t 2 ) f (t1 , t 2 )dt 2 dt1.
x1 0 0
Теорема 2. Якщо оператор S вигляду (1) має обмежений обернений

оператор T  S 1, тоді справедлива рівність:
TAˆ k  Aˆ k*T  TПk T  Г k ,
де Пk  M1k  M 2k .

ПОБУДОВА ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВИ
ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON
ст. викл. Олена Бабаєва
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Python — інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування
високого рівня зі строгою динамічною типізацією, підтримує модулі та
пакети модулів, що сприяє модульності та повторному використанню коду.
Інтерпретатор Python та стандартні бібліотеки доступні як у
скомпільованій, так і у вихідній формі на всіх основних платформах.
Інтерпретатор мови Python і багата Стандартна бібліотека (як вихідні
тексти, так і бінарні дистрибутиви для всіх основних операційних систем)
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можуть бути отримані з сайту Python www.python.org, і можуть вільно
розповсюджуватися. Цей самий сайт має дистрибутиви та посилання на
численні модулі, програми, утиліти та додаткову документацію[1].
Метою дослідницької роботи на даному етапі є використання мови
програмування Python для математичних дій та операцій, а саме для
побудови графіків функцій. В розділі «Диференціальне числення» курсу
«Вища математика» розглядаються задачі на повне дослідження функції.
Здобувачі вищої освіти мають провести повне дослідження функції за
відповідною схемою та в результаті побудувати графік функції з
урахуванням всіх пунктів дослідження (рис.1). Для перевірки правильності
побудови пропонується використання мови програмування Python в
командній оболонці для інтерактивних обчислень Jupyter Notebook.
import matplotlib.mlab as mlab
%matplotlib inline
from sympy import *
x=symbols('x')
figure_10=plot(5/(5*x-7)**2+1)

Рис.1 – Графік функції
Список використаних джерел:
1. https://docs.python.org/

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО
ВИБОРУ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ПРОКЛАДАННІ ТРУБОПРОВОДІВ
ст. викл. Раїса Посилаєва, ст. викл. Олександр Стасенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Трубопроводи для транспортування різних рідин є невід’ємною
частиною агрегатів і установок, в яких здійснюються робочі процеси,
пов’язані з різним областям застосування. При виборі труб і конфігурації
трубопроводу велике значення має вартість як самих труб, так і
трубопровідної арматури. Кінцева вартість перекачування середовища по
трубопроводу у багатьох випадках визначається розмірами труб.
Не існує єдиної формули і правил, які могли б бути використані для
підбору трубопроводу для будь-якого можливого застосування і робочого
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середовища. У кожній окремій області застосування трубопроводів
присутній ряд факторів, які потребують обліку, і можуть мати значний
вплив на пропоновані до трубопроводу вимоги.
При прокладанні трубопроводу постає питання: як оптимізувати
витрати при виконанні робіт з будівництва?
Для оптимізації затрат при будівництві трубопроводу застосовують
методи розв’язання різного роду задач лінійного програмування.
Загальною ознакою задач лінійного програмування є розподіл ресурсів між
їх виробниками та споживачами цих ресурсів таким чином, щоб
задовольнялася група обраних заздалегідь критеріїв.
При розв’язанні задач лінійного програмування маємо такі складові,
як аналіз і обробка інформації, побудова математичної моделі,
знаходження оптимального розв’язку задачі одним із математичних
методів, економічне тлумачення одержаного результату.
Математична модель таких задач являє собою деяку цільову
функцію Z(Х), яку необхідно мінімізувати (максимізувати) при виконанні
системи з m обмежень у вигляді лінійних рівнянь і нерівностей з n
невідомими, та умов, що накладаються безпосередньо на значення
шуканих змінних.
Побудова математичної моделі задачі про оптимальний вибір
матеріалів для прокладання трубопроводів здійснюється на основі вхідних
даних(кількість виробників, ціна, типи труб, потужність виробництва).
Обираємо в якості незалежних змінних xij  i  1, m; j  1, n  – кількість труб
необхідних для будівництва трубопроводу. Система обмежень повинна
враховувати потужності виробництва та цінову політику.
Знаходження розв’язків такої задачі методами лінійного
програмування дозволяє отримати рішення для оптимального вибору
матеріалів при прокладанні трубопроводів. Рішення такої задачі призведе
до скорочення витрат на матеріали і будівництво в цілому.
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УМОВАХ
ПАНДЕМІЇ COVID-19
канд. ф.-м. наук, доц. Марина Несвіт
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Пандемія Covid-19 прискорила ключові інформаційно-технологічні
тенденції, включаючи математичне моделювання епідемії, дистанційне
навчання, он-лайн платежі, телемедицину і робототехніку. Ці технології
відіграють вирішальну роль в підтримці працездатності, допомагають
зменшити поширення інфекції та зробити наше життя більш безпечним.
Математики в усьому світі досліджують статистичні дані епідемії
Covid-19, працюючи з такими фахівцями, як мікробіологи і вірусологи, над
математичними моделями, які враховують різні ситуації в різних країнах.
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Здавалося б, все зрозуміло: є епідемічні моделі, є методи оптимізації,
є досить докладні статистичні дані, - досить поєднати це воєдино і
отримати точний прогноз на місяць, або півроку, вперед.
Саме для того, щоб зробити цей прогноз зараз працюють науковці в
усьому світі, але це передбачення на термін більше одного тижня зараз
відображає реальність лише в деяких випадках.
Для дослідження Covid -19 розглядають дві епідемічні моделі: SEIR
та SEIRD, в яких розділяють популяцію на кілька груп: S (susceptible) –
сприйнятливі до інфекції, E (exposed) - знаходяться в інкубаційному
періоді, I (infectious) - хворі, R (recovered) - видужали, D ( dead) - померлі.

Рис. 1 ̶ Схема епідемічної моделі SEIR
Якщо додати в цю модель компоненту D – число померлих, то
переходимо до схеми SEIRD та для досліджень розглядаємо систему з
п’яти диференціальних рівнянь для змінних S,E,I,R,D:

Розв’язуючи цю систему, можна спрогнозувати динаміку розвитку
епідемії.
Таким чином, на основі зібраних епідемічних даних визначають
закони поширення COVID-19, основні її показники та прогнозують
епідемічну ситуацію, ефективні методи контролю та профілактики.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ПІД ЧАС
ФОРМУВАННЯ КЕЙСУ ПРОЄКТІВ
канд. техн. наук, доц. Вікторія Гаєвська, ст. викл. Ганна Лисянська
Харківський національний університет будівництва та архітеутури

Невизначеність і нестабільність сучасного бізнес-середовища
України та світу, підсилення конкурентної боротьби за споживачів і
інвесторів чинить все більший вплив на прийняття зважених стратегічних
рішень. В умовах мінливості та недостатності інформації для оцінки
інноваційності стратегій компаній набуває актуальності використання
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положень теорії нечітких множин під час формування кейсу проєктів, які
дозволяють описувати неточні поняття й знання.
Кейс проєктів формується з програм і проєктів, які підтримують ту
чи іншу стратегію компанії та являє собою набір діючих програм, проєктів
і інших робіт компанії, які об'єднані разом з метою ефективного
управління та для досягнення стратегічних цілей компанії.
Процес формування кейсу та управління ним ускладнюється досить
високим рівнем вимог до ефективності паралельного виконання значної
кількості функцій. В управлінні проєктами це називається «управління
кейсом проєктів».
Застосовуючи методи кейсового управління, компанії можуть більш
якісно оцінювати ризики проєктів, переваги, одержувані від їх реалізації,
здійснювати моніторинг виконання проєктів і прогнозувати подальший
розвиток.
Найбільш складною задачею системи управління проєктами є задача
формування кейсу проєктів, оскільки аналіз традиційних методів
формування оптимального кейсу проектів показав, що математична
статистика
і
теорія
ймовірностей
потребують
застосування
експериментальних даних, що відповідають умовам точності та
достовірності, чого в реальних умовах управління проєктами досягти
неможливо. Тому більш доцільно використовувати інструменти під назвою
«нечітка логіка». Нечітка логіка передбачає існування таких множин, як
об’єктів з функцією приналежності елемента до множини, яка приймає
будь які значення в інтервалі [0;1], а не тільки 0 та 1.
Механізми формування кейсу проєктів забезпечуватимуть швидку
адаптацію компаній до нестабільних економічних умов, а також адекватну
реакцію на ризики, що неминуче супроводжують інноваційну діяльність.
Застосування теорії нечітких множин під час формування кейсу проєктів
дозволяє забезпечити швидку адаптацію компанії до нестабільних
економічних умов, а також адекватну реакцію на ризики та визначити
ступінь відповідності вкладень в проєкти стратегічним цілям в рамках
реалізації програми.
АЛГОРИТМИ КОМП’ЮТЕРНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ
доц. Любов Щелкунова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Розширення можливостей комп’ютерної графіки сприяє розвитку
алгоритмів геометричного моделювання поверхонь другого порядку, які
мають широке застосування при проектуванні геометричних форм.
У даній роботі розглянуто геометричний алгоритм Rohn-Papperitz і
алгоритм J.H. Engel побудови квадрік за дев’ятьма довільними точками
1, 2, …, 9 трьохмірного простору (відомо, що у цьому випадку
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визначається єдина квадріка). Серед даних точок кожні чотири є
некомпланарними, а кожні три – не колінеарні.
Особливість алгоритмів пов’язана з
визначенням
квадріки
за
допомогою
математичного апарату побудови кривих
другого порядку, який
може бути
реалізованим
засобами
комп’ютерної
графіки.
За алгоритмом Rohn-Papperitz через
кожні три точки будують площини α, β, γ.
Знаходять лінії їх перетину m, n, l. Для
розв’язку задачі визначають три конічні
перерізи а2, в2, g2, які попарно перетинаються
в точках, що належать прямим m, n, l.
Одержані дев’ять точок і визначають єдину Рисунок 1. - Побудова
квадріки
за
допомогою
квадріку.
2 2
2
кривих а , в , g
Для комп’ютерної реалізації розв’язку доцільно використовувати
виправлений алгоритм J.H. Engel. За цим алгоритмом виділяють пучок
поверхонь другого порядку (що проходять через точки 1, 2, …8), всі
квадріки якого перетинаються по біквадратній кривій, яка проходить через
точки 1, 2,…,8. Знаходять дві довільні квадріки цього пучка, які
перетинають площину (1, 2, 9) по двом конікам. Між пучком квадрік і
побудованим пучком конічних перерізів встановлюють взаємнооднозначну відповідність: через довільну криву пучка конік проходить
єдина поверхня пучка квадрік. У пучку конічних перерізів знаходять
коніку, яка проходить через точку 9 і сумісно з шістьма заданими точками
3, 4, 5, 6, 7, 8 повністю визначає шукану квадріку. Для конструктивної
реалізації описаних алгоритмів доцільно застосовувати сучасні засоби
комп’ютерної графіки, що забезпечують можливість використання кривих
другого порядку як одного із основних формоутворюючих елементів [1].
Список використаних джерел:
1. Короткий, В.А. Формообразование линий и поверхностей на основе кривых
второго порядка в компьютерном геометрическом моделировании: дисс. д-ра техн.
наук: 05.01.01/ В.А. Короткий. – Москва, 2018. – 323с.
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Підсекція «Фізика»
ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБЕРТАЛЬНОГО І
КОЛИВАЛЬНОГО РУХУ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ, ЯКІ
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ
канд. пед. наук, проф. Світлана Даньшева,
канд. ф.-м. наук, доц. Галина Подус, ас. Олена Полупан
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Мета даної роботи проаналізувати застосування фізичних законів і
об'єктів інженерної діяльності на прикладі використання різних типів руху
в технологічних процесах, що відбуваються в так званих технологічних
машинах – пристроях в яких здійснюється вплив на вихідний матеріал
(сировина).
1. Обертальний рух. Як приклад проаналізовано обертальний рух
пологого циліндричного тіла, що є основою технологічної машини, в
наступних випадках: 1 – піч для отримання цілісного клінкеру; 2 –
центрифуга для формування циліндричних труб з бетонної суміші; 3 –
шаровий млин для подрібнення будівельних матеріалів. Найважливішим
параметром, який визначає результат такого руху, є величина центробіжної
сили [2]. Залежно від швидкості обертання і центробіжної сили в 3-х
аналізованих випадках реалізуються наступні результати: 1 – при малій
швидкості обертання відцентрову силу можна не враховувати; 2 – при
швидкості, яка дорівнює критичній, бетонна суміш притискається до
внутрішньої поверхні циліндра; 3 – при швидкості, яка дорівнює 70% від
критичної, реалізується помел сировини. Подальше збільшення швидкості
обертання призводить до руйнування тіла, що обертається.
2. Коливальний рух. Цей тип руху застосовується в технологічних
процесах [1]. При цьому обертальний рух можна перетворювати в
коливання, або по круговій траєкторії, або в прямолінійні. Цей процес
називається вібрацією [3]. Вібраційні ефекти лежать в основі багатьох
високоефективних технологій, наприклад: віброзанурення паль,
віброущільнення бетонної суміші.
Насамкінець відзначимо, що технології з використання різних типів
руху безперервно вдосконалюються. Так створені планетарні млини, що
дозволяють отримувати ультрадисперсні (нано) частинки, розміром ~ 0,1
мкм.
Список використаних джерел:
1. Даньшева С.О., Корсунский А.М., Подус Г.Н., Полупан Е.В.
«Современнаяфизика для инженеров». Разделы «Колебания и волны», «Оптика»,
«Атомная и ядернаяфизика»: [Текст]: учебно-методическоеиздание. – Варшава:
«Diamondtradingtour», 2015. – 49 стр.
2. Подус Г.М., Крот О.Ю. Фізика в будівництві та будівельній індустрії.
Навчально-методичний посібник.– ХДТУБА, 2010. – 120с.
3. Диментберг Ф.М.,Фролов К.В. Вибрация в технике и человек. – М., Знание,
1987. – 159 с.
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ЕФЕКТ ГІГАНТСЬКОГО МАГНІТООПОРУ В САНДВІЧАХ
ст. викл. Олександр Стасенко, д-р ф.-м. наук, проф. Леонід Дехтярук,
канд. ф.-м. наук, проф. Анатолій Харченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

д-р ф.-м. наук, доц. Юрій Шкурдода
Сумський державний університет

Експериментально
встановлено,
що
розмірна
залежність
магніторезистивноного відношення  від товщини d m 2 накривного
магнітного шару в магнітовпорядкованому сандвічі, має «куполоподібний»
вигляд [1]. Зазначену залежність якісно можна обґрунтувати
використовуючи узагальнену апроксимуючу формулу Дієні, яку наведемо
одночасно з асимптотичними виразами:

 d m 2  

1 e



d m 2 ,m1
1 d n ,m 2

 d m 2, m1 1  d n, m1 , d m 2, m1  1,


d
d m 2, m1  1,
 m1, m 2 ,

(1)
d m 2, m1
1
1  d n, m1
де d m 2, m1  d m 2 / d m1 d n, m1  d n / d m1  – відношення товщини d m 2 накривного
шару (товщини d n немагнітного прошарку) до товщини d m1 базового
магнітного шару, d m1, m 2  1 / d m 2, m1 .
Із наведеного виразу бачимо, що у разі виконання
нерівностей d m 2, m1  1 d m 2, m1  1 ефект гігантського магнітоопору
мізерно малий внаслідок шунтування опору накривного шару опорами
базового шару та немагнітного прошарку (шунтуванням опорів базового
шару та немагнітного прошарку опором накривного магнітного шару).
Зауважимо, що оскільки d m1  d n , то можна стверджувати, що незначна
величина ефекту обумовлена шунтуванням опорів накривного і базового
магнітних шарів залежно від знака нерівності між d m 2 і d m1 .
Тенденція поведінки функції  d m 2  в областях малих і великих
значень d m 2, m1 вказує на наявність «екстремальної товщини» накривного
шару, для знаходження якої треба розв’язати трансцендентне рівняння
2  x   ex  1  0 , де x  d m2,m1 / 1  d n,m1 . Розв’язуючи зазначене рівняння
методом послідовних наближень, переконуємося, що у разі виконання
наближеної рівності x extr  1,145 та згідно зі знаком другої похідної від
функції (1) в «екстремальній товщині» x extr , ефект гігантського
магнітоопору досягає максимальної величини в силу відсутності
шунтівного ефекту, а його амплітудне значення дорівнює  x extr  1,001 .
Список використаних джерел:

 

1. Товстолиткін О. І., Боровий М. О., Курилюк В. В., Куницький Ю.А. Фізичні
основи спінтроніки. – В.: ТОВ: «Нілан-ЛТД», 2014. – 500 с.
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ВПЛИВ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ХАЛЬКОГЕНІДНІ
МАТЕРІАЛИ
канд.ф.-м.наук, проф. Олександр Корсунський, ст. викл. Ігор Чернець
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Використовування матеріалів на основі халькогенідного скла у
інфрачервоній спектроскопії, інтегральній оптиці та мікрооптиці
відбувається дуже широко. Під впливом світла або електронних потоків
халькогенідні структури суттєво змінюють оптичні та структурні
властивості.
Також
значний
інтерес
викликає
фотоіндукованиймасоперенос в тонких плівках, який використовується для
сухого структурування плівок за допомогою лазера або електронних
пучків та виготовлення різних оптичних компонентів. В цих напрямках
продовжуються дослідження в рамках спільного проекту за участю
кафедри фізики ХНУБА та департаменту фізики Бар-Іланського
університету (Ізраїль).
Ці дослідження дозволили встановити залежності певних
властивостей деяких халькогенідних скло-структур від експозиції та
потужності лазерного випромінювання та встановити реальні вклади
кінетичних та оптичних процесів у формування структурованої поверхні
зразків матеріалів. Також вдалось підвищити рівень відтвореності зразків
із завданими якостями. Крім того, встановлено, що пульсуючі утворення
обумовлені конкуруванням між капілярними та електростатичними силами
стаціонарного режиму, які виникають внаслідок перерозподілу електронів
та дірок, який генерується світлом.
ПРИНЦИП ПОЛИМОНИЗМА В ФИЗИКЕ
д-р ф.наук, проф. Вячеслав Леонов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Концепция корпускулярно-волнового дуализма получила некоторый
оттенок исключительности в объединении двух якобы несовместимых
сторон в проявлениях физических объектов. На основе этой концепции
даже стали все материальные образования делить на два вида или две
формы материи – вещество и поле (излучение). Но даже в перемещении
микрообъектов можно указать несколько форм движения. Световые
фотоны обычно рассматривают как корпускулы и волны. Однако фотоны
являются носителями энергии и тепловой формы движения. Попадая на
поверхности различных тел, они их нагревают. В космосе фотон участвует
в гравитационном движении, при удалении от массивной звезды
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гравитация вызывает "красное смещение" - увеличивается длина световой
волны. Налицо не дуальное, а многоформноеполимоничное (многое в
едином) движение фотонов.
Содержит несколько форм движения и полет электрона в
пространстве. Он обладает массой, скоростью, импульсом и кинетической
энергией. Все это характеристики механического движения. Попадание
электрона на какой-либо объект сопровождается передачей энергии происходит "микронагрев" поверхности. С перемещением электрона
связано распространение волны и элементарный электрический ток, а он
создает вокруг себя магнитное поле. Видим тот же самый полимонизм.
Многоединость физических процессов можно подтверждать
различными фактами. Хотя бы взаимной превращаемостью различных
форм энергии. В соответствии со 2-м принципом термодинамики
механическое движение и теплота могут переходить друг в друга. То же
самое касается электрической и магнитной форм движения. Они могут
взаимно превращаться через электромагнитную индукцию.
Глубокое единство различных проявлений физических объектов
хорошо понимал Э.Шредингер. В своих работах он предпринял ряд
попыток
объединения
волновой
механики
с
классической
электродинамикой. Полученный ним "объединенный закон сохранения
энергии и импульса для электромагнитного поля и дебройлевского
волнового поля" [1] фактически объединяет корпускулярно-волновой и
электромагнитный аспекты движения физических объектов, позволяет
рассматривать перемещение зарядов как единое четырехстороннее
движение. Однако, в этом перемещении, как отмечено выше,
присутствуют и другие стороны.
Еще более многокачественными или многосторонними являются
физические процессы в макроскопических телах. Если нить накаливания
электрической лампы нагревается током, то в этом процессе можно
выделить электрическую, магнитную, тепловую и акустическую
компоненты. В начале протекания электрического тока кристаллическая
решетка испытывает механическую отдачу в противоположном
направлении к движению электронов (обратный эффект ТолменаСтюарта). Оптическое излучение нити также содержит в себе
корпускулярное и волновое движение.
Все эти физические процессы протекают на нескольких структурных
уровнях и могут рассматриваться как различные формы движения. Причем
в одном движении физического объекта всегда присутствует много форм
движения (полимонизм). Поэтому на данном этапе познания при трактовке
физических процессов, даже на микроуровне, целесообразнее использовать
принцип полимонизма в противовес концепции корпускулярно-волнового
дуализма.
Список литературы:
1. Шредингер Э. Избранные труды по квантовой механике.–М.:Наука, 1976.–
424 c.
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Секція «Хімія»
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИСПЕРСНИХ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ
НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА
ОСНОВІ ВТОРИННОГО ПОЛІПРОПІЛЕНУ
д-р техн.наук, доц. Ю. Данченко, А. Карєв, канд. техн. наук,
доц. Т. Обіженко, канд.хім.наук, доц. Т. Уманська
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Композити на основі вторинного поліпропілену та дисперсних
рослинних відходів гречаного лушпиння, вівсяного лушпиння, деревного
борошна і борошна хвої виготовлені на лабораторному одношнековому
лабораторному екструдері при температурі 170−210 °С та швидкості
обертання шнека 30−70 оборотів за хвилину. Для досліджень готувались
композиції з масовим вмістом дисперсних наповнювачів 40, 60 та 80
%.Досліджені водопоглинання(ISO62:2008), ударна в’язкість(ISO1792:2017)
та
міцність
при
вигині(ISO178:2010)композитів.
Для
цьоговикористовувався прилад марки Копер маятниковий МК-02
(виробник
«Точмашприбор»,
СССР).Структурно-реологічні
характеристики наповнювачів, а саме, насипна густина ρнас та густина
після ущільнення ρу визначались за відомими методиками для дисперсних
матеріалів. Питома поверхня з точністю ±10 % вимірювалась методом БЕТ
(Браунауера, Еммета і Теллера) за адсорбцією газоподібного азоту при
температурі – 196 ºС [1]. Стиранність наповнених композитів оцінювалась
шляхом визначення зменшення маси в результаті тертя поверхні зразків по
шліфувальній
шкірці,
закріпленій
на
валу
приладу
маркиVebThuringerIndustriewerkRauenstein (Німеччина).
Показник стиранності зразків (мм3/м) розраховувався за формулою
Vi = k·ΔG·1000/ρ∙L, де k – поправочний коеф. шліфувальної шкірки, k =
0,013/ΔGk; ΔGk – зміна маси контрольної цинкової пігулки, г; ΔG – зміна
маси зразка, г; ρ – густина композиту, г/мм3; L – довжина шляху
стирання, м.
Аналізуючи
порівняльну
характеристику
фізико-механічних
властивостей наповнених композитів на основі вторинного поліпропіленуі
рослинних відходів можна стверджувати наступне. Доведено, що рослинні
відходи, а саме, вівсяне та гречане лушпиння можуть ефективно
використовуватись в якості наповнювачів у композитах і замінити
традиційні деревні наповнювачі. Показано, що фізико-механічні
властивості композитів залежать від структури та фізико-хімічних
взаємодій на поверхні поділу фаз, а також пов’язані з поверхневими
властивостями частинок наповнювачів. Встановлено, що для одержання
композитів з поліпшеними характеристиками водопоглинання, ударної
в’язкості та міцності при вигині, необхідно використовувати наповнювачі з
невеликими питомою поверхнею та поверхневою концентрацію
функціональних груп. При цьому кислотно-основна характеристика
поверхні наповнювачів повинна бути ближче до нейтральної.
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СКЛОПЛАСТИКОВА АРМАТУРА ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ
МАТЕРІАЛ В БУДІВНИЦТВІ
канд. техн. наук, ас. О. Барабаш, канд. техн. наук, доц. Ю. Попов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Полімерні композиційні матеріали на основі епоксидних смол,
армованих скло нитками є відмінними конструкційними матеріалами з
ефективним технічним застосуванням, що обумовлено низкою
властивостей, що перевершують властивості звичної сталевої арматури.
Компанія «Імператив Трейд» (м. Харків) є одним із основних лідерів
з виробництва і постачання композитних матеріалів на основі
склопластику в Україні та закордоном.
Характеристики композитної арматури у порівнянні з сталевою
арматурою класу А-III представлені в табл.1.
Таблиця 1 – Характеристики композитної арматури у порівнянні зі
сталевою арматурою класу А-III.
Характеристика
Міцність при розтягування, МПа
Відносне подовження, %
Модуль пружності, МПа
Теплопровідність, Вт/(м·оС)
Щільність, кг/м3
Лінійне розширення, α·10-5К-1

Склопластикова арматура
«Імператив Україна»
800-1300
2,2
55 000
0,35
1900
9-12

Сталева арматура
класуА-III
390-490
25
210 000
46
7850
13-15

Разом зцим, значною перевагою склопластикових виробів є мала
питома вага у поєднанні з корозійною стійкістю. Мала вага та висока
гнучкість дає можливість постачання композитної арматури в бухтах, а
отже робить можливим її монтаж та транспортування без використання
спеціальної техніки. Такі властивості, як магнітоінертність та
радіопрозорість, а також неможливість передачі електричного струму
роблять цей матеріал доречним при будівництві об’єктів із спеціальним
призначенням.
Попри ці значні переваги, у виробів з композитної арматури відсутня
площадка текучості, через що руйнування при розтягуванні носить
крихкий характер. При нагріванні конструкції вже до 70 °С композитна
арматура значно втрачає свої міцнісні властивості, а при впливі відкритого
вогню є горючою. Таким чином, термостійкість і вогнестійкість такої
арматури досить невеликі.
Ураховуючи вищесказане, дослідження і покращення властивостей
композитної арматури, створення нових технологічних прийомів її
виготовлення та використання є перспективним напрямком будівельного
матеріалознавства.
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ЕПОКСИДНЕ ЗВ’ЯЗУЮЧЕ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
СКЛОПЛАСТИКІВ
канд. техн. наук, доц. Ю. Попов, канд. техн. наук, ас. О. Барабаш
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Матеріали на основі епоксидних матеріалів є важливими технічними
матеріалами і на сьогоднішній час складають основу для виготовлення
виробництва композиційних матеріалів. Використання модифікаторів
дозволяє цілеспрямовано змінювати структуру епоксидних зв’язуючих, яка
багато в чому визначає деформаційно-міцнісні властивості матеріалу.
Проведені
дослідження
показали,
що
використання
поліметилсилоксану ПМС-400 дозволяє покращити такі технологічні
властивості епоксидного зв’язуючого, як в’язкість, змочувальна здатність,
а також знижує залишкові напруження.
Для підвищення фізико-механічних характеристик полімерів
використовувалитрициклокарбонатнийолігомерЛапролат-803,
що
дозволило підвищити руйнівну напругу при вигині на 30 % та ударну
в’язкість майже втричі.
Розроблено
модифіковане
трициклокарбонатом
і
поліметилсилоксаномзв’язуюче
ЕДЛАТ-СП
для
виготовлення
склопластиків. Проведено порівняльні дослідження деформаційноміцнісних властивостей склоармованих матеріалів. З цією метою були
виготовлені зразки двох видів склопластиків: на основі відпаленої
склотканини Е-3-200 і односпрямованого склопластику на основі
відпаленого склоджгута діаметром близько 10 мм і довжиною 450 мм.
В якості зв’язуючих використовували відоме епоксидне зв’язуюче,
модифіковане дибутилфталатомта розроблене – ЕДЛАТ-СП (табл. 1).
Таблиця 1 – Порівняльні фізико-механічні характеристики зразків
склопластиків
Із склоджгута
Із склотканини
Властивості
Відомий
ЕДЛАТ-СП Відомий ЕДЛАТ-СП
Міцність при
175
196
275
323
розтягуванні, МПа
Відносне
1,23
1,20
4,7
4,5
подовження, %
Модуль пружності,
5,75
7,1
ГПа
Вміст скловолокна,
43,2
44,8
53,2
54,1
%
Показано, що застосування розробленого зв’язуючого, у порівнянні з
відомим, дозволило підвищити їх міцність при розтягуванні на 18% (з 275
до 323 МПа) і модуль пружності на 23% (з 5,75 до 7,1 ГПа).
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БУДІВЕЛЬНО-ФІЗИЧНА ОЦІНКА ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ
канд. техн. наук, доц. Н. Саєнко, канд. техн. наук, доц. Ю. Попов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Згідно відомої теорії фасадного захисту Кюнцеля [1] правильний
баланс між цими показниками (поєднання високої паропроникності та
низької капілярною проникності щодо дії рідкої води) є необхідною
умовою високої довговічності покриттів. Для оцінки водопоглинання
використовується так званий W-показник (водопоглинання). Дифузна
здатність по відношенню до водяної пари визначається по Sd-показнику.
Обидві характеристики, з одного боку, діляться на класи, з іншого боку,
ставляться в співвідношення один з одним. Відповідно до теорії захисту
фасаду по Кюнцелю верхні межи приймаються рівними для W-показника
як max 0,5 кг/(м2∙ч0,5) і для Sd-показника – max 2,0 м. Крім того, щоб
забезпечити будівельно-фізичне рівновагу фасаду для покриття повинне
виконуватися наступна умова:
Одержані результати надано у формі діаграми Кюнцеля, та здійснено
класифікацію водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів (ВД-ЛФМ)
згідно з ISO 1062-1.

Рис. Парна кореляція будівельно-фізичних властивостей ВД-ЛФМ в
координатах діаграми Кюнцеля
Парна
кореляція
будівельно-фізичних
властивостей
теплоізоляційних ВД-ЛФМ в координатах діаграми Кюнцеля наочно
показує, що за показником водопоглинання усі досліджувані зразки
знаходяться у межах до 0,05 кг/м2год, що відповідає класу
водопоглинання W3 (низьке водопоглинання). По класу паропроникності
наближаються до класу V1 (висока дифузна здатність по відношенню до
водяної пари).
Список використаних джерел:
1. Kunzel H.M. Simultaneous heat and moisture transport in building components.
One- and two-dimensional calculation using simple parameters. – Stuttgart: IRB Verlag,
1995. – 102 p.
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ВПЛИВ ДИСПЕРСНИХ МІНЕРАЛЬНИХ НАПОВНЮВАЧІВ НА
ЗМОЧУВУВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ
канд. техн. наук, доц. Н. Саєнко, канд. техн. наук Р. Биков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для забезпечення надійного захисту пористих оштукатурених
фасадів будівель та споруд водно-дисперсійні полімерні покриття (ВД-ПП)
повинні відповідати комплексу властивостей по водопоглинанню і
паропроникності. Одним з найбільш значущих показників при оцінці
водопоглинання є гідрофобність покриття, яка характеризує їх
водовідштовхувальну здатність. Залежність крайового кута змочування 
та критерію будівельно-фізичної рівноваги від спільного впливу
дисперсних алюмосилікатних (МС) і силікатних мінеральних
наповнювачів (Аеросил) наведено на рис. 1.

а)
б)
Рис. 1. Поверхні відгуку крайового кута змочування (а) та критерію
будівельно-фізичної рівноваги (б) ВД-ПП від вмісту МС та Аеросилу
У результаті проведених досліджень по вивченню впливу
дисперсних мінеральних наповнювачів на крайовий кут змочування і
паропроникність водно-дисперсійних полімерних покриттів встановлено,
що всі досліджувані зразки ВД-ПП можна використовувати в якості
фасадних покриттів з високою паропроникністю і низьким
водопоглинанням, що підтверджуються дослідженням крайового кута
змочування. Оптимальні значення по крайовому куту змочування
наближаються до покриттів з гідрофобним характером поверхні ( = 80) і
виконана умова з гідно з критерієм Кюнцеля будівельно-фізичної
рівноваги фасаду [1].
Список використаних джерел:
1. Kunzel H.M. Simultaneous heat and moisture transport in building components.
One- and two-dimensional calculation using simple parameters. – Stuttgart: IRB Verlag,
1995. – 102 p.

257

ДЕМПФУЮЧІ ЕПОКСИУРЕТАНОВІ ВСТАВКИ В ІНЖЕНЕРНИХ
КОМУНІКАЦІЯХ ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
канд. техн. наук А.Скрипинець
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вібрації технічних пристроїв та обумовлені ними шуми,
перевищують допустимі норми, знижують термін експлуатації обладнання
і погіршують умови праці [1]. Тому в умовах зростаючої
енергонасиченості виробництв - створення ефективних демпфуючих
матеріалів є актуальним, а доцільне використання таких матеріалів
дозволяє вирішувати багато практичних задач
У роботі показана доцільність використання розроблених
демпфуючих епоксиуретанових вставок з необхідним комплексом
властивостей [2] в якості демпферів для віброізоляція систем вентиляції,
кондиціонування повітря, тепловодопостачання, промислового обладнання
та ін. Вибір демфуючого матеріалу здійснювався на підставі технікоекономічного аналізу та з урахуванням ряду факторів: необхідні
вібропоглинаючі властивості, технологічність, доступність, температурний
та частотний діапазони, необхідні технологічні та експлуатаційні
властивості, стійкість до зовнішніх умов і ціна.
Силові агрегати такихсистем мають велику потужність та при роботі
створюють досить високі рівні шуму та вібрації.Тому перспективним є
кріплення трубопроводів і вентиляційних систем до будівельних
конструкцій за допомогою віброізолюючих кріплень з пружними
демпфуючими епоксиуретановими вставками, а також нанесення на їх
поверхню вібропоглинаючої мастики. При цьому демпфуюча вставка
встановлюється через стіни і перегородки із застосуванням
віброразвязаних гільз. Стики та проміжки між повітроводами та гільзами
герметизується за допомогою невисихаючого герметика.
Таке системне комплексне рішення застосування демпфуючих
епоксиуретанових вставок в системах інженерних комунікацій та
вентиляційних систем приводить до ефективного зниження рівня вібрації
та шуму на багатьох виробництвах.
Список використаних джерел:
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85–91.
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