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Секція «АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ»
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ
МІСТА ІЗЮМ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Автор: ст. гр. Ам-11 Марченко Каріна Русланівна
Керівник: канд. арх., доц. Ладигіна І.В.
Перетворення малих міст, їх змісту та форми в умовах становлення
нової технологічної постіндустріальної епохи здається досить актуальним
завдяки багатьом проблемам у економічному, соціально-культурному та
екологічному розвитку, що лишилися у спадок від індустріального
суспільства.
Основні аспекти, що зумовлюють формування планувальної організації
подібних міських утворень, а особливо центрального ядра – громадського
центру поселення розглядаються на прикладі міста Ізюма – типового
міжрайонного центру Харківської обласної системи розселення.
Виникнення Ізюму як і більшості міських поселень Харківщини
відноситься до XVII століття, а саме місто вважається історичним. Його
формування починається на основі фортеці, будівництво якої розпочинається
у 1681 році за царським наказом під керівництвом харківського полковника
Григорія Донця-Захаржевського та під наглядом генерал-поручика Григорія
Косагова. Побудована фортеця увійшла до складу Ізюмської оборонної лінії.
Перетворення Ізюма в полковий центр сприяло подальшому розвитку
міста і на початку ХVIII століття навколо фортеці почали виникати приміські
слободи, які тоді називали форштоками. Так виникли Піски, Попівка,
Гончарівка та інші, що згодом злилися з містом, зберігши свої назви до
нашого часу. Розвитку міста сприяло і те, що воно стояло на торговому
шляху з Слобожанщини на Дон.
Ізюмська фортеця 1681 року складалася з «великого» і «малого» міст.
На горі Крем'янець, де сьогодні «Площа пам'яті» був «Замок» або «редут
Кременець», сторожове спорудження для спостереження підходів до фортеці.
Нинішня центральна частина Ізюму – колишнє «велике місто», Лікарняний
комплекс сьогодні розташовується на території «малого» міста, яке ще
називалося «кремль».
Ізюмська фортеця стала одним з найбільш потужних серед
фортифікаційних споруд Слобідської України. У 1685 року місто стає
центром Ізюмського слобідського полку. Зміна статусу дала потужний
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поштовх розвитку поселення – через два десятиліття Ізюм стає одним з
найбільш густонаселених міст Слобожанщини.
У 1685 року Ізюм перетворюється на полкове місто Ізюмського
слобідського козацького полку, якому підпорядковується 13 навколишніх
міст і слобод. У 1765 році Ізюм отримав статус міста, в 1780 році – став
центром Ізюмського повіту Харківського намісництва (надалі – Харківської
губернії).
Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття починає розвиватися
промисловість. У 1906 був заснований пивоварний завод.
У 1910 році через Ізюм була прокладена залізниця Харків – Донбас,
при якій в 1915 році були побудовані Ізюмські головні залізничні майстерні.
У 1916 році згідно з розпорядженням царя Миколи II в місті було
розпочато будівництво першого в Росії заводу оптичного скла (нині
приладобудівний завод).
З 1923 року у радянський період Ізюм стає центром Ізюмського округу
Харківської області. З 1932 року Ізюм входить до складу Харківської області,
як місто обласного підпорядкування.
Сьогодні в умовах незалежної України місто продовжує розвиватися як
адміністративний центр Ізюмського району, міжрайонний центр Ізюмської
зони урбанізації на основі історично сформованої планувальної структури
навкруги закладеного ще кілька століть назад історичного ядра.
Тобто можна зробити висновок, що громадський центр Ізюму –
історичний планувальний елемент міста, що продовжує відігравати важливу
роль у житті поселення і потребує першочергового перетворення у відповідь
на виклики сьогодення.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
КОМПЛЕКСІВ В ІСТОРИЧНОМУ ЦЕНТРІ МІСТА ХАРКІВ
Автор: ст. гр. Ам-11 Нетудихатка Володимир Володимирович
Керівник: канд. арх., доц. Матвєєв В.В.
Громадські будівлі мають важливе значення в формуванні міського
середовища. Входячи до ансамблів площ, вулиць, крупних транспортних
вузлів в якості домінуючих акцентів та композиційних зосереджень уваги,
вони є основними структурними елементами міської забудови.
Перед архітектурною наукою стає задача пошуку нових типів будинків
громадського обслуговування, що враховують швидкозмінні соціальні,
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функціонально-технологічні історичні та технічні умови і сприяють взаємодії
архітектури громадських будинків та оточуючого житлового середовища.
Покращити якість та культуру обслуговування населення,
вдосконалювати організацію роботи підприємств - на даному етапі важлива
задача. Її вирішення визначається втіленням в практику містобудування
прогресивних типів громадських споруд – багатофункціональних комплексів,
що включатимуть в себе різні функції, а саме: ділові, торгові, видовишні,
спортивні, житлові. Сьогодення вимагає не розпилювати, а об'єднувати,
тобто концентрувати різноманітні функції в одному місці.
Причини виникнення БФК:
- підвищення ступеню урбанізації та розширення зв'язків між
житловими та громадськими будинками;
- традиційність об'єднання в один композиційний центр, до складу
якого входитимуть різні за призначенням підприємства;
- можливість зміни функції та типології будівель.
БФК повинні задовольняти наступні умови:
- зберегти міський простір;
- стимулювати міську життєдіяльність та відповідати їй;
- бути зв'язуючою ланкою в просторі міста;
- створювати соціальне розмаїття;
- відповідати історичному та культурному контексту;
- відповідати вимогам кожної функції;
- забезпечувати взаємозв'язки різних функцій;
- оптимально використовувати техніку;
- відповідати економічним вимогам;
- відповідати людській психіці.
Перед проектуванням БФК необхідно вирішити ряд задач, а саме:
- визначити фактори, що впливають на розміщення і архітектурнопланувальні рішення БФК;
- визначити типологію і класифікацію БФК;
- знайти особливості та принципи формування БФК в умовах
транспортних систем.
Створення БФК є об'єктивною необхідністю, що викликане з однієї
сторони, соціальними потребами, і, з іншої – містобудівними умовами
(зв'язок з транспортом, раціональне використання міських території,
історичне середовище). Невід'ємним правилом при проектуванні БФК
повинно бути не тільки вдале поєднання і співіснування різних функцій, але і
зв'язок його структури з міським історичним середовищем.
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Реалізація проектів БФК в Харкові лише на початковому етапі.
Необхідність в таких комплексах безперечна, тому що в Харкові
переважають торгово-розважальні комплекси які в більшості не знаходяться
в історичному центрі міста, тому що дуже важко знайти велику ділянку землі
на якій можна було б збудувати БФК, а також архітектору потрібно
враховувати історичне середовище та приймати цікаві рішення щоб вписати
БФК.

ІННОВАЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ ЗА 2019 РІК
Автор: ст. гр. А-41 Повеличенко Ірина Ярославівна
Керівник: асист. Борисенко А.С.
Виходячи з філософії Мануеля Деланда, який у своїй книзі «Тисяча
років нелінійної історії» виводить поняття нового матеріалізму –
геофізіології, можна припустити, що якщо раніше будову міст було доречно
порівнювати з годинниковим механізмом, то сьогодні вони – складний живий
організм, який має скелет, розвинену нервову і сенсорну системи, та
керований потужним мозком.
Стрімка діджиталізація вводить нас у спокусу одного разу перекласти
всі нагальні проблеми міського буття на штучний інтелект, звільнивши
колективну свідомість для підкорення всесвітів. Можна сподіватися, що
інновації в будівництві, архітектурі, технологіях і управлінні в результаті
здатні зробити людей щасливими довгожителями.
Найпопулярнішим з матеріалів впевнено можна назвати скло – саме
воно стало своєрідним трампліном для інновацій в архітектурі: продовжувачі
ідей Джозефа Пекстона, творця «Кришталевого палацу», що підганяються
енергетичною кризою, продовжують працювати над вдосконаленням
технологій. Досягнення останніх років відзначені такими зухвалими та
вражаючими будівлями, як «Crystal House» в Амстердамі, спроектований
MVRDV, або Ельбська філармонія в Гамбурзі, побудована за проектом П'єра
де Мерона і Жака Херцога (склопакети на її фасадах скріплені гнутими
мембранами для отворів-камертонів). Але перспективи ще більш
захоплюючі.
Сьогодні технології виробництва скла та кріплень дозволяють
збільшити розміри суцільних елементів в конструкції стін або фасадів до
вражаючих 3,2 х 15 м. Здавалося б, які інновації можливі у виробництві
віконного скла? Але розробники з компанії «Press Glass» вирішили змінити
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піввікову технологію виробництва, винайдену сером Аластером
Пілкінгтоном, і використовувати не металеві, а керамічні форми для
відливання скломаси, що дозволяє підвищити оптичні якості і
експериментувати з геометрією склопакетів. Новий продукт, який назвали 3D
GLASS, викликав у відвідувачів виставки BAU 2019 величезний інтерес.
Відповідаючи на дизайнерські запити, виробники сонячних панелей
(швейцарська компанія «Glas Trösch») пропонують зробити їх
різнокольоровими, використовуючи кольорове захисне скло або ж додавши
на нього за допомогою цифрового друку зображення і логотипи. Такий підхід
хоч і вимагає збільшення потужності самих модулів, але розв'язує руки
дизайнерам, здатним розширити сферу застосування сонячних панелей.
Сьогодні ми можемо назвати матеріал інноваційним, якщо він має якісь
додаткові якості окрім необхідних для його традиційного застосування.
Наприклад, виробництво будматеріалів з вторинної сировини – це не тільки
виробництво, але і скорочення відходів, збереження навколишнього
середовища. І якщо матеріал генерує енергію, при цьому скорочуючи викиди
CO2, він також має право називатися інноваційним.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ
Автор: ст. гр. АМ-11 Щербаков Артем Олександрович
Керівник: канд. арх., доц. Матвєєв В.В.
У сучасному урбанізованому світі розвиток міст характеризуються
екстенсивним розростанням їх кордонів з ростом чисельності городян.
Формування центрів житлових зон у зв'язку з цим відстає, вони страждають
від нестачі комплексності та збалансованості забудови.
Проектування і будівництво багатофункціональних будівель (БФБ) –
ефективний шлях до усунення містобудівних проблем, такі будівлі
дозволяють підвищувати щільність забудови і усувати відставання розвитку
обслуговування від темпів житлового будівництва.
Переваги БФБ перед вузькоспеціалізованими центрами:
— ефективне використання земельної ділянки та економія ресурсів;
— скорочення витрат на створення об'єкта за рахунок його
масштабності;
— можливість гнучкого перепрофілювання;
— цільова аудиторія має кілька причин для відвідування об'єкта;
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— висока інвестиційна привабливість проекту.
Однак саме поняття багатофункціональності не завжди має під собою
реальну основу для такої назви. З БФБ найбільш поширені так звані
двухфункційні комплекси, наприклад торгово-офісні (в якому основна
функція торгівлі, домінує над офісною частиною).
Такі майданчики обладали найбільш привабливими характеристиками
за термінами окупності та вартості будівництва. Їх, так звана, обмежена
багатофункціональність, сьогодні вже не відповідає вимогам ринку. Тому
поява масштабних багатофункціональних комплексів з насиченою
інфраструктурою: розважальною, готелем, апартаментами – одна з останніх
світових тенденцій.
У розвинених країнах Західної Європи і США умови формування та
будівництва відбувалися в умовах перехідної економіки. Розвиток БФБ в
структурі житлового середовища походить від будівлі до комплексу
будівель, і нарешті до будівлі-комплексу у наш час.
У світовій практиці можна виявити єдиний методологічний підхід до
проектування БФБ:
— приміщення різного призначення, що входять до складу такого
комплексу, проектуються за нормами, прийнятими для кожного конкретного
типу суспільного будинку;
— функціональні процеси повинні відбуватися незалежно один від
одного, в той же час єдине об'ємно-планувальне рішення повинно
забезпечити безперешкодну можливість спільного функціонування;
— на відміну від специфічних приміщень загальні та допоміжні
приміщення для різних елементів багатофункціонального комплексу можуть
бути об'єднані;
— об'ємно-планувальне рішення комплексу в цілому повинно
відповідати чинним нормам для громадських будівель.
До складу багатофункціональних будинків можуть бути включені
наступні групи приміщень:
— житлові з постійним і тимчасовим проживанням;
— адміністративно-ділові;
— навчально-виховного призначення;
— охорони здоров'я - аптеки і кухні молочних сумішей;
— сервісні;
— культурної та дозвіллєвої діяльності.
Оцінюючи вищесказане, можна вважати, що закордонний розвиток
будівництва схожий з процесами, що відбуваються в українському
містобудуванні, а будівництво багатофункціональних комплексів сьогодні,
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скоріш необхідність і як наслідок – неминучість, що дозволяє вирішувати
питання розвитку інфраструктури мегаполісів.

ВИСОТНІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ БУДІВЛІ
Автор: ст. гр. Ам-11 Платонова Катерина Сергіївна
Керівник: канд. арх., доц. Матвєєв В.В.
Актуальність дослідження пов'язана з потребою в створенні науковообгрунтованих принципів з проектування висотних будівель з
поновлюваними джерелами енергії. За даними державної служби статистики
України, «на території України відбувається постійне збільшення
чисельності міського населення, що свідчить про подальше укрупнення
міст». У зв'язку з розширенням території і ущільненням забудови триває
активне впровадження в «тканину» міста висотних будівель. У Києві
налічується близько 300 подібних об'єктів, загальна кількість в Україні понад 1100. Згідно з інформацією Всесвітньої ради з висотних будівель і
міського середовища (CTBUH) «загальна кількість висотних будівель
(висотою понад 100 м) в Україні 22 об’єкти, 15 з яких в Києві». Ці факти
свідчать про затребуваність даного типу об'єктів і застосуванні в практиці
будівництва сучасних архітектурних, конструктивних та технічних рішень.
Однією з особливостей експлуатації подібних будівель є їх високе
енергоспоживання, в порівнянні з середньо- і багатоповерховими об'єктами.
Витрати енергії на утримання 1 об'єкту можна порівняти з потребами
невеликого міста. Наприклад, «Бурж-Халіфа» (найвища будівля в світі)
споживає щорічно 53 801 тонну умовного палива. (Далі ТУП. - одиниця
виміру палива або енергії, яка дорівнює за своєю енергетичною цінністю
тонні вугілля), а споживання міста Куп’янськ (32,5 тис. чол.) становить 108
877 ТУП. Велика частина енергії для висотних будівель поставляється з
міських мереж, її основою є перетворення традиційних джерел енергії. Їх
основні види - нафта, вугілля і газ, запаси яких зараз стрімко скорочуються
через активне споживання людством. Використання таких джерел, в силу
особливостей їх перетворення, в першу чергу, спалювання - один з головних
чинників зміни клімату, а розробка розвіданих «дешевих» родовищ може
призвести до катастроф, подібних до розливу нафти в Мексиканській затоці.
На даний час запропоновано 5 найбільш масово використовуваних в
будівництві поновлюваних джерел: енергія сонця, вітру, біомаси, води і гео,
гідротермальна. Вони офіційно визначені в законі від 25.04.2019 «Про
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внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних
умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».
Одним з варіантів розв'язання проблеми є напрямок проектування і
будівництва висотних будівель що сьогодні розвивається із застосуванням
поновлюваних джерел енергії. Подібні об'єкти є однією з перспективних
форм забудови міських територій, що обумовлено їх енергетичної
самостійністю
і
екологічно
чистими
джерелами
енергії,
які
використовуються. В результаті аналізу будівель і проектів було виявлено
наступне процентне співвідношення застосування ВДЕ в висотних будівлях.
Найбільшу частку займає енергія сонця – 47,82%, далі – вітрова енергія –
31,52%, енергія води – 8,69%, геотермальна енергія – 6,52% і енергія біомаси
– 5,45%. Були виявлені і ранжовані 6 груп чинників, що впливають на
формування висотних будівель з ВДЕ: містобудівні, архітектурні, природнокліматичні, соціально-економічні, інженерно-технічні, екологічні. Три
перших - визначальні для розвитку даного типу об'єктів. Містобудівні:
територіальна організація ділянки. Архітектурні включають в себе
функціонально-планувальне, об'ємно-планувальне і об'ємно-просторові
рішення; природно-кліматичні: швидкість і напрямок вітрових потоків,
кількість сонячних днів в році, наявність геотермальних джерел, водойми з
рухами водних мас, кількість запасів сировини для виробництва біомаси.

МЕЛОДІЇ МІСЬКИХ ПАНОРАМ
Автор: ст. гр. А-31 Андрієнко Марія Олегівна
Керівник: асист. Біжко Є.В.
Гете називав архітектуру закаменілою музикою, і це не просто образ: ці
області мистецтва дійсно тісно пов'язані між собою і співзвучні одна одній.
Музика є невидимою, архітектура – нечутна, але асоціативно можна
"побачити" музику і "почути" архітектуру. У 1877 році британський історик
мистецтва Уолтер Патер помітив: "Усе мистецтво прямує до того, щоб стати
музикою", та архітектура - не виняток. Побудована на ритмах і гармонії, вона
складається з еквівалентних акордам елементів.
У роботі проаналізовано три музичні напрями, які зародилися в певних
містах. На підставі ритмів мелодій цих жанрів складені графіки темпоритміки, і зіставлені з панорамами заданих міст. Внаслідок їх схожості між
собою, виділені основні принципи композиції, властиві музиці та архітектурі
конкретного міста. При аналізі композиції групи "The Beatles" і панорами
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міста Ліверпуль виявлені ритмічність, метричність, певний пульс, що
повторюється в такт, різниця висот регістрів, тобто перепади в музиці й
архітектурі. До того ж виявлена рівномірна і пропорційна кількість пауз у
музиці та порожнеч в архітектурі (мал. 1).

Малюнок 1 – Панорама міста Ліверпуль і темпо-ритміка мелодії
групи "The Beatles"
Симфонія Моцарта вражаюче співпадає з контуром шпилів Відня.
Класична віденська музика має складну структуру, без різких перепадів, а
також "дзвенить", як архітектура барочного міста. Так само, як і складна
форма симфонічної музики, архітектура Відня в основному є симетричною та
трьохчастинною.
При аналізі джазових імпровізацій Луї Армстронга можна відмітити,
що панорама міста Новий Орлеан також оригінальна і неповторна у своєму
виді. Зміна ритму, метру, пульсу і композиційних особливостей співпадає як
в композиціях джазмена, так і в панорамі міста. Є наростання - деяка
кульмінація, яка йде на спад, супроводжується легкими перепадами,
простотою мелодії і плавністю. Немає пауз, порожнеч, тобто наповненість і
плинність – особливість джазової мелодії та силуету Нового Орлеана. Джазу
властиво, з одного боку, відверте і гостре протиставлення імпровізаційного і
композиційного начал, а з іншого – динамічний характер (мал. 2).

Малюнок 2 – Панорама міста Новий Орлеан і темпо-ритміка джазової
імпровізації Луї Армстронга.
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Таким чином, очевидним стає вплив архітектурного довкілля на
культуру і мистецтво, створене в певному середовищі. Місто є своєрідним
фоном, який пронизує усі види мистецтва, що виникають у ньому. Людина
поглинає атмосферу й образи візуальної міської атмосфери та своєю уявою
трансформує їх у музичні мелодії, характерні саме для цього місця.

ГОРОД БЕНИ-МЕЛЛАЛ (МАРОККО): НАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРА
ВО ВСЕМ СВОЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ
Автор: ст. гр. Ам-111 Бу-Сокрі Маруан
Керівник: д-р арх., проф. Дубинський В.П.
Повсюду в долинах и горах Большого и Среднего Атласа потрясающие
панорамные пейзажи служат окружением для архитектурных работ,
расположенных, изолированных или сгруппированных в деревушках. Флора
этого горного региона, естественно, адаптирована к низким, средним и
высоким высотам. Замечательное присутствие укрепленных “тайрематин”
напоминает народную архитектуру “Тодги”, “Ферклы”, “Гриса” и Верхнего
“Драа”. Они проявляются на этих склонах в форме внушительных
конструкций их фасадов и пирамидальных башен. Простые резиденции
имеют низкую, горизонтальную композицию. Пространственная организация
домов обычно обеспечивает отдельные пространства для семьи, гостей и
домашнего скота. Земля, дерево и камень сформированы в экологические и
экономичные конструкции, заимствующие цвет и текстуру местного сырья.
Земля обычно применяется в виде блоков из самана. Ее также смешивают с
соломой, замешивают, а затем формуют в виде сырого кирпича. Дерево,
тростник и стебли олеандра – основа для столярных и кровельных работ.
Внешние проемы венчают традиционные железные решетки с
геометрическими и цветочными узорами.
Последние обычно используются только на более высоких уровнях.
Широко распространенная техника каменного строительства имеет
небольшие различия от одного региона к другому. Каменные конструкции
прочны и устойчивы к атмосферным воздействиям. Здания из самана более
хрупкие, но они обеспечивают умеренную температуру в течение всех
сезонов.
Местное архитектурное наследие скрывает технические достижения и
культурную историю берберских племен. Население этих регионов сохраняет
живую память, воспроизводя привычные приемы и тонкое мастерство.
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Традиционные материалы обеспечивают единство стиля, формы и внешнего
вида. Они конкретизируют отношения человека с его природной средой, как
если бы они были экономическим ответом на потребности населения. Башни,
примыкающие к особнякам и зернохранилищам, отражают оборонительные
проблемы времен племенных военных действий.

МАРОККАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА
Автор: ст. гр. Ам-111 Ааміар Хані
Керівник: д-р арх., проф. Дубинський В.П.
Марокканская архитектура представляет архитектурное разнообразие,
которое берет свое начало в испано-мавританском искусстве. Оно охватывает
формы, принятые исламским искусством на Пиренейском полуострове
между 8-м и 14-м веками, во времена правления омейядских халифов Сирии,
затем под властью берберских цивилизаций Альморабитин и Альмовахилин .
По своему архитектурному наследию Марокко считается одной из
самых богатых стран в регионе. Действительно, это разнообразие
заключается во множестве влияний, которые страна знала на протяжении
всей истории. Поэтому архитектура каждого региона имеет характерные
отличия. И мы не удивимся, если вы влюбитесь в его риады и касбы!
Общеизвестно, что Марокко является перекрестком арабского Востока
и Западного Средиземноморья (в частности, Андалусии), и что различные
художественные формы арабо-мусульманского искусства находят свое
полное развитие в традиционной марокканской архитектуре. Действительно,
архитектура позволяет художникам и ремесленникам создавать
великолепные шедевры. Если модели города имеют тенденцию вторгаться в
архитектуру сельской местности, сельский мир имеет свое собственное
художественное выражение (такое, например, как синие дома Шефшауэна).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОФИСНЫХ ЦЕНТРОВ
Автор: ст. гр. Ам-111 Еддахбі Хамза
Керівник: д-р арх., проф. Дубинський В.П.
Бизнес постоянно развивается как системно-организованный процесс,
меняются его правила и условия. В соответствии с этим изменяется и здание,
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предназначенное для осуществления деловых отношений, поэтому оно
должно изначально обладать набором потенциальных составляющих для
трансформации под новые направления бизнес процесса.
Проектирование офисных центров – одно из самых востребованных
направлений проектной деятельности.
Бурное развитие крупных городов по всему миру создает большой
спрос на центры ведения бизнеса, расположение которых диктуется локацией
осуществления деловых процессов, зачастую не позволяя размещать
офисные центры равномерно по секторам города – это создает дефицит в
востребованных районах. Из-за этого по экономическим соображениям
офисные (бизнес) центры реконструируют из промышленных зданий, а также
жилых домов и административных зданий, утративших свою
функциональную актуальность.
Проектирование офисных зданий – сложный процесс, который требует
анализа и понимания истории развития и формирования традиций и
закономерностей, лежащих в основе принятия рациональных объемнопланировочных, архитектурных и конструктивных решений.

ОСОБЕННОСТИ ТИПОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО
ОФИСНОГО ЗДАНИЯ
Автор: ст. гр. Ам-111 Демнаті Яссін
Керівник: д-р арх., проф. Дубинський В.П.
В рыночной экономике основная масса валового продукта приходится
на секторы малого и среднего бизнеса, становление которых мы можем
наблюдать в настоящее время.
Малый и средний бизнес, в свою очередь, имеет постоянный спрос на
представительские помещения – офисы, которые как правило экономически
целесообразнее арендовать. Отсюда на рынке недвижимость возникают
многочисленные предложения аренды помещений, этажей, зданий. Но в
большинстве своем эти помещения находятся или в старых
(дореволюционных) зданиях исторического центра города или в зданиях
«вымирающих». И те, и другие не приспособлены для функционирования в
качестве офисов.
Таким образом с развитием малого и среднего бизнеса строительство
специализированных офисных зданий становится выгодной сферой вложения
капитала. Однако в условиях развивающейся рыночной экономики очень
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актуален момент нестабильности, что влечет за собой полифункциональность
любого строящегося объекта.

ТИПОЛОГИЯ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Автор: ст. гр. Ам-111 Ель Кортбі Ідрісс
Керівник: д-р арх., проф. Дубинський В.П.
Современный темп жизни человечества, заданный научно-техническим
прогрессом, диктует необходимость усиления интеграционных процессов в
науке, бизнесе, отдыхе и культуре. Это требует адекватного уровня комфорта
для максимально эффективного достижения намеченных целей. Эту
функцию в современном мире выполняет сеть гостиничных комплексов
разного назначения, уровня комфорта и вместимости. Для новых гостиниц
высокого класса обслуживания характерным становится разрастание объема
репрезентативных и бытовых помещений – качественное изменение их
состава, в результате которого они становятся конгломератом
многофункционального назначения.
Гостиничный фонд Украины неоднороден. Гостиницы, которые были
построены в разные периоды, отличаются по архитектуре, вместимости,
этажности, уровню благоустройства и оборудования, составу номерного
фонда и его качеству, набору и площадям помещений. Однако в Харькове
недостаточно
гостиниц
повышенного
уровня
комфортности,
соответствующих европейским стандартам. В связи с этим, строительство
гостиниц 4-х и 5-ти звездочных категорий в г. Харьков на сегодняшний день
очень актуально.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
КОМПЛЕКСІВ
Автор: ст. гр. Ам-11 Павліченко Дмитро Олександрович
Керівник: д-р арх., проф. Дубинський В.П.
Невпинний розвиток сучасних інформаційних технологій призводить
до того, що спосіб життя, вектор діяльності та соціально культурні потреби
жителів міст змінюються настільки швидко, що архітектура не встигає
адаптуватися до таких змін. Відображенням цього процесу стає постійна
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диверсифікація суспільних просторів міста, їх мінливість та ускладнення
внутрішньої структури. Одним з найбільш вдалих елементів цієї системи
стали багатофункціональні комплекси (БФК). БФК формуються з приміщень,
їх груп, будинків та споруд різного громадського і житлового призначення.
Такі об'єкти широко розповсюджені у світовій практиці завдяки комфорту,
комплексності обслуговування та суміщенню широкого спектру функцій.
Зміна соціально-економічних умов призводить до екстенсивного
розвитку міських територій та високого рівня урбанізації. При цьому
спостерігається відставання у формуванні центрів житлових масивів та
районів і значна диференціація прошарків міського населення. Крім того
безперервна зміна технологій способу життя містян і проявів міської
культури потребують реалізації нових архітектурно дизайнерських ідей та
концепцій. Наприклад функцій супутньої торгівлі та обслуговування у
“транзитних” просторах. Рішенням у ситуації, що склалася, можуть
виступати БФК. Поєднуючи у собі велику кількість функцій, вони здатні
задовольнити рекреаційні, комунікативні та торгово-побутові потреби. Таким
чином виникає необхідність переосмислення та дослідження основних
принципів формування БФК.
Проблемам багатофункціонального будівництва приділяється значна
увага у іноземній літературі. Так, А. Гельфонд виділяє низку причин
виникнення БФК:
• підвищення ступеню урбанізації та розширення зв’язків між
житловими та громадськими будинками;
• традиційність об’єднання в один композиційний центр, до складу
якого входитимуть різні за призначенням підприємства;
• поява нових будівель та центрів, що включають в свій склад не тільки
офісні приміщення, але і заклади торгівлі і громадського харчування,
спортивні зали, готельні номери, відділення банків, кіно- та відео зали,
приміщення для роботи з дітьми, а також житло для співробітників;
• можливість зміни функції та типології будівель.
Е. Цайдер зазначає, що БФК повинні задовольняти наступні умови:
стимулювати міську життєдіяльність та відповідати їй; бути поєднуючою
ланкою в просторі міста; створювати соціальне розмаїття; відповідати
історичному та культурному контексту; відповідати вимогам кожної функції;
забезпечувати взаємозв’язки різних функцій; оптимально використовувати
техніку; відповідати економічним вимогам; відповідати людській психіці.
Тож серед основних принципів формування БФК можна виділити
містобудівні: мають розміщуватися поблизу крупних міських вузлів; мають
взаємодіяти з міською середою. Функціональні та об'ємно-планувальні: у
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БФК слід передбачати пластичну структуру, що дозволить реагувати на
постійну зміну соціокультурних та містобудівних умов. Архітектурнокомпозиційні: необхідно формувати унікальний та впізнаваний образ, що
зафіксується у структурі міста; відповідність історичному та культурному
контексту.
Таким чином принципи формування та розвитку БФК мають підлягати
подальшому дослідженню аби відповідати актуальним потребам проектних
рішень.

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУРОРТНОГО МІСТА
МИРГОРОД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Автор: ст.. гр. Ам-11 Грицак Дарина Олександрівна
Керівник: канд. арх., доц. Ладигіна І. В.
Миргород – одне з давніх поселень на Лівобережній Україні.
Дослідники старовини висловлюють припущення, що Миргород було
засновано у ХII - ХIII століттях за часів Київської Русі як сторожовий пункт
східної окраїни давньоруської держави. Він був зручним місцем для ведення
мирних переговорів між сусідніми народами і племенами. Звідси, буцімто, і
давня назва - Миргород.
Актуальність теми: Перетворення малих міст, їх змісту та форми в
умовах становлення нової рекреаційної зоні, місцем для лікування та
відпочинку, здається досить актуальним завдяки багатьом проблемам у
економічному, соціально-культурному та екологічному розвитку, що
лишилися у спадок від індустріального суспільства.
Історія Миргорода тісно пов'язана з становленням українського
козацтва. З давніх-давен це було полкове місто Миргородського козацтва.
Миргородські козаки брали активну участь у визвольній боротьбі
українського народу проти чужоземних поневолювачів.
Миргородський козачий полк був одним із найбільш боєздатних і
стійких у війську Богдана Хмельницького під час визвольної війни 1648-1654
рр.
У 1802 році Миргород став повітовим містом новоутвореної
Полтавської губернії.
Під час Вітчизняної війни 1812 року миргородці брали активну участь
у боротьбі з наполеонівськими загарбниками.
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Миргородці свято бережуть пам'ять про М.В. Гоголя, що єднає славне
минуле і сучасне в історію рідного краю.
Курорт «Миргород» почав розвиватися на початку ХХ століття.
У 1912 році була пробурена артезіанська свердловина, 11 серпня 1915
року медична рада визнала мінеральну воду миргородської свердловини
лікувальною і дозволив використовувати її для зовнішнього застосування (у
вигляді ванн). Результати аналізів показали, що миргородська вода за змістом
хлористого натрію близька до вод курортів Соден, Баден-Баден, Аахен тобто, вод, які призначають для внутрішнього вживання.
У 1919 р декретом Ради Народних Комісарів було проголошено
заснування курорту "Миргород". Мінеральну воду призначали і для
внутрішнього вживання Для поліпшення смакових якостей воду газували як
внутрішнє лікувальний засіб, після чого розливали її для вивезення в інші
місця.
У 1927-1929 рр. пробурили другу свердловину мінеральної води.
У 1960 р була здана в експлуатацію четверта свердловина мінеральної
води. А незабаром почала роботу нова їдальня для хворих на 500 місць,
реконструйовано спальні корпуси, введено в експлуатацію лікувальний
корпус.
В наш час місто продовжує активно розвиватися саме як місто-курорт.
Територія курортної зони значно розширилась і забудовувалася.
Сьогодні «Миргородкурорт» за всіма показниками лідирує в
санаторно-курортній галузі нашої країни. Всі здравниці курорту мають
вищий рівень акредитації.
Висновок:
Україна з її багатими природними ресурсами та приємним кліматом,
безцінними пам’ятниками культури та історії має всі основи для успішного
ведення туристів. Місто Миргород став одним із провідних місць для
розвитку формування рекреаційної архітектури.

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕРОБЛЕНИЙ МАТЕРІАЛІВ ТА МУСОРУ
В АРХІТЕКТУРІ ПІД ВПЛИВОМ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ
Автор: ст. гр. АМ- 11 Різник Валерій Олександрович
Керівник: д-р арх., проф. Дубинський В.П.
Не так давно Євросоюз прийняв рішення про повну відмову від
сміттєвих звалищ. І причина цього не лише в тому, що вони забруднюють
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природу і займають величезні території, які можна використовувати під різні
види забудови. Сміття, по суті, це ще і дуже перспективна вторинна
сировина, доступна для переробки. Нинішнє суспільство все більше тяжіє до
«зеленого» способу життя. Така ж тенденція властива і сучасній архітектурі
та промисловому дизайні. Тут також починають активно застосовувати
матеріали з вторинної сировини. Причому використовуються і різні
нетрадиційні ресурси. Знайшлося застосування і бляшаним банкам, і
автомобільним шинам, переробленій цеглі, бетону, пластику, двері і навіть
іржавому кораблю.
Шлак, що утворюється при спалюванні сміття, використовують в
будівництві. Його пресують в величезні брикети, з яких потім будують
будівлі і навіть... цілі острови. Найвідоміший з них – штучний острів Одайба
в Токійській затоці, на якому розташований елітний житловий комплекс.
Взагалі, на таких островах розміщують все, що завгодно: житло, парки,
заводи, аеропорти – в загальному, збільшують розміри держави за рахунок
колишнього сміття. Чи не все сміття йде на спалювання – 17-18% відходів в
Японії переробляється. Наприклад, зі скла роблять нові пляшки, а також
перетворюють склобій в будівельні матеріали: зокрема, скляний пил
використовується для облицювання стін. У більшості випадків вторинне
використання деяких відходів в якості декоративних елементів не вимагає
етапу їх переробки. В результаті економиться електроенергія і, відповідно,
менше шкідливих речовин викидається в атмосферу.
Також набувають розповсюдження об’єкти архітектури, котрі можна
збудувати за короткий час, а в особливих випадках – демонтувати. Студії
Universal Design Studio і Giles Miller спроектували двоповерховий павільйон,
який після виконання своєї "місії" може бути демонтований і повторно
використаний, а потім перероблений в кінці свого терміну служби. Павільйон
можна зібрати і розібрати за 6 днів, створений він повністю з повторно
переробленого матеріалів, з залізним каркасом і тисячами маленьких
алюмінієвих панелей-жалюзі, складових фасад і контролюючих сонячне
світло і тінь в павільйоні. Усередині павільйону розташувалися офісні
приміщення, конференц-зали, а також відкриті громадські простори.
Таким чином екологічна проблема, яка відноситься до кожного,
спонукала до розвитку та удосконалення архітектури, що слугує новим
етапом в становленні архітектури.
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Рисунок 1 – Двоповерховий павільйон для BBC Studios
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Секція «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
МИСТЕЦЬКИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС АРХІТЕКТУРНИХ
ПЕРЕТВОРЕНЬ «ДРУГОРЯДНИХ» ФАСАДІВ В ІСТОРИЧНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Автор: ст. гр. А-45 Суворова Вікторія Ігорівна
Керівник: ст. викл. Вещев В.Є.
Формування міського середовища – процес постійних перетворень, що
поєднує в собі комплексні архітектурно-будівельні та дизайнерські рішення
для створення сучасного архітектурно-художнього середовища в цілому.
Метою даного дослідження є виявлення найбільш перспективних
дизайнерських та мистецьких рішень, при перетворенні другорядних фасадів
під час реконструкції будівель, що безпосередньо не формують головну
лінію забудови, але активно впливають на цілосте сприйняття міського
середовища. Актуальність досліджень складається в необхідності
перетворення міських просторів, що є важливим чинником на сьогоднішній
день для залучення уваги людей, у тому числі туристів, для виявлення
розвитку міського потенціалу.
Існуючий досвід системного підходу до
рішення подібних містобудівних та дизайнерських проблем складається з
багатьох різноманітних чинників , які поліпшують сприйняття історичносформованого простору.
Проведені дослідження в напрямку даного архітектурнодизайнерського втручання у перетворення існуючого середовища говорять
про вдалий досвід використання прийому перетворення вигляду міського
простору по засобах використання засобів художнього втручання й
необхідності його широкого впровадження. Одним з найпоширеніших
засобів художнього втручання є перетворення фасадів будинків. Велика
увага приділяється саме торцевим фасадам, як потенційним полотнам у
міському пейзажі. Адаптаційний тип удосконалювання міського середовища
є традиційним способом її формування, спрямований на гармонізацію й
поліпшенню виразності й емоційного сприйняття існуючого міського
середовища. Серед головних засобів фасадного перетворення можна
виділити такі художні засоби як фарбування фасадів, декоративне утеплення,
тематичні плотна-мурали та декоративні панно (в т. р на відстані від
зовнішніх стін). На даний час, в Україні реалізовуються всі типи торцевого
фасадних перетворень. Метою такої реновації є не тільки продовження
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строків експлуатації будинків і споруджень, але й створення більше
привабливого вигляду будинку.
Висновки. Фасад – є візитною карткою будинку, що здатний
додати йому унікальність й архітектурну виразність, а комплексні рішення
що до архітектурно-дизайнерських перетворень «другорядних» фасадів є
найважливішим елементом у формуванні архітектурно-художнього
середовища.
Перелік посилань:
1. Зубков М., Суворова В. Дизайн архітектурного середовища. Організація дизайнсередовища в історичному просторі комплексними мистецькими засобами:
матеріалинаук.-практ. конф., (Харків, грудень 2019 р.)
2. Суворова В. І., Вещєв В. Є. Стаття: Формування сучасного туристичного простору
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Секція «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ»
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЇ ТЕПЛА ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ
ВІДБИВНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
Автор: ст. гр. П-31 Халілрахманов Карім Рустамович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Плахотніков К.В.
Кабінет Міністрів України затвердив Постанову за № 447 від
27.04.2011 р., яка регламентує здійснення заходів щодо зменшення обсягу
споживання енергоресурсів установами та законодавчого врегулювання
питань щодо зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту
та оптимізації структури енергетичного балансу держави, адаптації
національного законодавства у сфері енергоефективності, енергозбереження
та альтернативної енергетики до законодавства Європейського Союзу.
До 50% резерву енергозбереження в житловому фонді пов'язано з
тепловою ізоляцією огороджувальних конструкцій житлових будівель.
Основні втрати теплової енергії припадають на стіни і складають більше
20%. Також слід зазначити, щорічні витрати тепла в будинках житлового
сектору складають до 41 млн. кДж, тоді як в країнах Північної Європи цей
показник у декілька разів менший.
Норми теплової ізоляції вимагають значного зменшення теплових
втрат через огороджувальні конструкції. За новими нормами термічний опір
стін більш ніж для половини території України має бути не менш 2,8
м2·0С/Вт. За цими стандартами стіни з монолітної цегляної кладки для
більшості районів України повинні зводитися товщиною близько 1,6 м, а
товщина двошарових панелей повинна бути близько 0,80 м. Такі вимоги на
практиці складно здійснити, тому використання теплоізоляційних матеріалів
нового покоління (ефективних, економічних, технологічних та екологічнобезпечних) є актуальною задачею.
Велика кількість різних типів теплоізоляційних матеріалів створює
певні труднощі у їх виборі. Це залежить і від теплового режиму будівлі, його
соціального призначення, конструктивних особливостей теплоізоляційних
матеріалів. Таким чином, тільки за коефіцієнтом теплопровідності (показник
ефективності теплоізоляційного матеріалу) важко зорієнтуватися у його
виборі. Крім того, при зведенні того чи іншого будівельного об'єкту
закладається кошторис і потрібно враховувати економічну доцільність
застосування того чи іншого теплоізоляційного матеріалу в залежності від
терміну експлуатації даного будівельного об'єкту. Наказом Міністерства
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будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від
09.09.2006 р. № 301 нові норми ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будівель і
споруд. Теплова ізоляція будівель» були введені з 01.01.2007 р.
Існують два основних способи теплоізоляції - зовнішня та внутрішня.
Зовнішня теплоізоляції з точки зору температурно-вологісного режиму та
ефективності теплозахисту більш сприятлива, однак потребує більше витрат
та не завжди можлива до застосування, наприклад, у висотних будівлях,
пам'ятниках архітектури, при виконанні робіт у зимовий період. Внутрішня
теплоізоляція огороджувальних конструкцій немає цих недоліків, однак, при
використанні теплоізоляційних матеріалів необхідно враховувати можливість
конденсації водяної пари, що викликає необхідність додатково
встановлювати
пароізоляційний
бар’єр,
який
є,
як
правило,
повітронепроникним і погіршує санітарно-гігієнічні умови приміщення.
Аналіз теплоізоляційних матеріалів, їх структури, походження,
способів їх нанесення, конструкційних рішень дозволяє зробити висновок,
що сучасна будівельна галузь потребує екологічно чистих, негорючих, з
високими
теплофізичними
і
гідрофізичними
характеристиками
теплоізоляційних матеріалів.
Найбільш перспективними, з цієї точки зору, є матеріали на основі
мінеральних в'яжучих з порожнистими мікро наповнювачами неорганічного
походження, що працюють у тонких шарах, оскільки їх ефективність
визначається не тільки низькою теплопровідністю, а й ефективністю відбиття
інфрачервоного
випромінювання.
Такі
матеріали
мають
високі
теплоізоляційні властивості, проте в силу своєї структури та технології
нанесення (тонкий шар) мають низькі фізико-механічні характеристики,
низьку адгезійну міцність. Тому розробка складів для отримання
тонкошарового теплоізоляційного покриття на портландцементі з
мікросферами,
що
мають
відбивну
властивість,
з
високими
теплоізоляційними і фізико-механічними характеристиками є актуальною
задачею.
На кафедрі будівельних матеріалів і виробів ХНУБА було розроблено
склад сухої будівельної суміші для отримання теплоізоляційного покриття ЗІ
зменшеною випромінювальною здатністю. Оскільки теплоізоляційне
покриття, що складається з порожнистих скляних мікросфер, являє оптичну
систему, це призводить до зміни випромінювальної здатності покриття і
стіни, на яку воно нанесене.
Як показали дослідження, випромінювальна здатність такого покриття
складає 0,8, що менше випромінювальної здатності традиційних будівельних
матеріалів 0,92-0,95 (для цегли, бетону, штукатурки, скла і т.п.). Це
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призводить до скорочення радіаційної складової теплових втрат і зменшення
величини теплового потоку з поверхні стіни.
Розрахунки термічного опору стіни житлового будинку при нанесенні
на стіну площею 100 м2 теплоізоляційного покриття, що містить скляні
порожнисті мікросфери, у кліматичних умовах м. Харкова показали
зниження теплових витрат на 18,82% на рік, або на 0,188 % з 1 м2 на рік.

ЗМІЦНЕННЯ СТРУКТУРИ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРИТТЯ
ЗА РАХУНОК СИНТЕЗУ ДОДАТКОВИХ КРИСТАЛОГІДРАТІВ
Автор: ст. гр. П-31 Романюк Марина Олегівна
Керівник: д-р техн. наук, проф. Костюк Т.О.
Хімічні добавки у вигляді розчинних у воді сполук дозволяють
найбільш простим способом підвищувати щільність цементного каменю
шляхом синтезу додаткових кристалогідратів. Добавки другого класу
відносяться до прискорювачів твердіння (хлориди кальцію, натрію, калію,
азотнокислий кальцій) і здатні за певних умов реагувати з трьохкальцієвим
алюмінатом і чотирьохкальцієвим алюмоферитом з утворенням
важкорозчинних подвійних солей гідратів. Це пояснюється тим, що при
сумісній присутності в бетоні двох і більше перерахованих добавок між ними
виникає «конкуренція» за право участі в реакції з алюмінатами 3СаО×А12О3 і
алюмоферитами кальцію 4СаО×А12О3×Fe2O3. У цій конкуренції перемагає
добавка, яка з цими складовими цементу утворює найбільш важкорозчинні
солі, сприяє найбільшому пересиченню і тому кристалізується з
максимальною швидкістю. Подібними властивостями в цементі володіє гіпс,
що утворює гідросульфоалюмінат кальцію, який кристалізується при
взаємодії алюмінію у складі цементу з гідроксидом кальцію і сульфатами
(гіпс).
До тих пір, поки протікають ці реакції, інші добавки, введені в бетон з
водою замішування, наприклад СаС12 і Ca(NO3)2, чекають, тобто
залишаються в електроліті цементного тіста у вигляді відповідних іонів, що
прискорює твердіння силікатних складових (наприклад, повстяних утворень
CSH фази), шляхом зміни розчинності силікатів кальцію. Такі добавки діють
як добавки першого класу, які не містять однойменних іонів з цементом і
прискорюють твердіння за рахунок зміни іонної сили розчину, наприклад,
NaCl, NaNO2. Оскільки в цементі обов’язково міститься гіпс, будь-яка
добавка з перерахованих вище не вступає в реакцію з алюміній місткими
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складовими цементу до тих пір, поки цей гіпс практично повністю не
зв'яжеться у важкорозчинний гідросульфоалюмінат кальцію
С3А + 3СаSO42H2O + 26Н2О = С3А3CaSO432Н2О.
Далі можлива взаємодія з нітратом і хлоридом кальцію, якщо після
утворення гідросульфоалюмінату кальцію у розчині цементного тіста
залишаються трьохкальцієвий алюмінат і чотирьохкальцієвий алюмоферит
С3А + СаCl2 + 10Н2О = С3АCaCl210Н2О;
С3А + Са(NO3)2 + 10Н2О = С3АСа(NO3)210Н2О.
Про можливість протікання вищезазначених реакцій свідчить негативні
величини енергії Гіббсу G вищевказаних реакцій.
Таким чином, введення у склад цементної композиції хлориду та
нітрату кальцію сприятиме ущільненню структури цементного композиту
кубиками і призмами кристалогідратів з алюмінатної фази клінкеру, а також
додатковими новоутвореннями силікатних складових цементу.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОНУ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОЛИ-ВИНОСУ ЗМІЇСЬКОЙ ГРЕС
Автор: ст. гр. П-21 Гранкін Іван Олександрович.
Керівник: канд. техн. наук, доц. Казімагомедов І.Е.
В даний час споживачі цементу стикаються з цілою низкою проблем.
Це, перш за все, нестабільність цін протягом року, невисока якість, проблеми
з доставкою та багато іншого. Світовий досвід будівництва неодноразово
доводив, що будівельні матеріали можна виготовити не тільки з цементу, але
і з використанням відходів виробництва. Так, золи-винесення ТЕС в останні
десятиліття активно використовуються у всьому світі для виробництва
будівельних матеріалів.
Практичний досвід доводить, що введення золи-винесення в цементні
бетони є одним з ефективних напрямків зниження витрати цементу,
поліпшення ряду властивостей бетонних сумішей і бетонів. Незважаючи на
численні дослідження, проблему цементно-зольних бетонів до теперішнього
часу не можна вважати вичерпаною.
Потенціал золи як активного поліфункціонального компонента
бетонних сумішей реалізується повніше при введенні в бетонні суміші
добавки - суперпластифікатора, ніж при звичайних умовах.
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Метою цієї роботи є дослідження механізму впливу наповнювача з
золи-винесення Зміївської ГРЕС, що застосовується замість частини цементу,
на властивості цементних бетонів.
За для його визначення було проведено експериментальні дослідження
складів бетону з вмістом золи винесення, що змінювався від 10% до 25%.
З метою зниження водопотреби і підвищення легкоукладальності
бетонних сумішей в усі досліджені склади вводилася добавка
суперпластифікатора С-3 в кількості 0,5% від маси цементу. Результати
проведених досліджень наведені в табл.1.
Таблиця 1- Результати механічних випробувань зразків-кубів
Витрата матеріалів на 1 м3, кг
Міцність Міцність
при
при
№ Марка
щебінь
стиску в вигині, 28
цемент
пп бетону
зола пісок фракції вода
28 діб,
діб,
М400
5-20 мм
2
кгс/см
кгс/см2
1
150
230
790
1220
160
146,5
63,3
2
150
207
23
790
1220
160
148,2
67,2
3
150
195,5 34,5 790
1220
160
148,6
68,3
4
150
184
46
790
1220
160
145,8
63,6
5
150
172,5 57,5 790
1220
160
142,4
62,9
Як видно з таблиці введення 15% золи-винесення замість цементу
підвищує міцність бетону на 1,5%. Подальше збільшення її вмісту
призводить до зниження міцності бетону, а отже не має сенсу.

ВИКОРИСТАННЯ АРБОЛІТОВИХ ВИРОБІВ У
МАЛОПОВЕРХОВОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ
Автор : ст. гр. П-32 Лєдньов Єгор Олегович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Казімагомедов І.Е.
В даний час, у зв'язку зі зростаючими темпами будівництва в Україні,
найважливішим завданням будівельного виробництва стає не тільки
нарощування
обсягів
виробництва
малоповерхових
будинків
із
застосуванням стінових блоків, а й підвищення їх ефективності з подальшим
розширенням асортименту. Поряд з цим, через скорочення не заповнюваних
природних ресурсів, використовуваних у виробництві різних будівельних
матеріалів, необхідний пошук нових джерел сировини. Перспективними
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джерелами сировини в цьому плані можуть бути целюлозоміські відходи
органічної природи, що утворюються після збирання сільськогосподарського
виробництва.
Одним
із
шляхів
раціонального
використання
сільськогосподарських відходів є застосування їх як заповнювач для
отримання теплоізоляційних і конструкційне-теплоізоляційних стінових
будівельних виробів.
Таким матеріалом є арболіт. Найважливішим резервом розширення
виробництва деревино-цементних композиційних матеріалів є використання
у їх складах заповнювачів з таких відходів сільського господарства, як костра
льону і конопель, котрі в даний час знаходять вкрай обмежене застосування.
Розробка найбільш раціональних конструктивних рішень стінових
матеріалів з найменшою витратою сировини і ефективної технології їх
виготовлення є актуальним завданням сьогодення.
Високий вміст в арболіті фібрових частинок надає блок ам з цього
матеріалу підвищенні механічні властивості, які проявляються при
випробуванні на розтяг і вигин. За цими механічними показниками арболіт
впевнено випереджає багато відомих будівельних матеріалів, серед яких і
такий популярний, як пінобетон. Костра у виробах виконує функцію
армування, чим і пояснюються високі характеристики матеріалу.
Міцність блоків з костробетону на стиск є головною характеристикою,
яка приймається в розрахунок при виборі поверховості споруджуваного
об'єкта і типу міжповерхового перекриття. Різні види арболітових блоків
розрізняються густиною і, як наслідок, міцністю .
Змінюючи вміст наповнювача а також склад в'язкої суміші отримують
стінові теплоізоляційні і конструкційне-теплоізоляційні матеріали з певними
показниками міцності і густини.
На кафедрі будівельних матеріалів ХНУБА отримані теплоізоляційні і
конструкційне-теплоізоляційний арболітові блоки розмірами 20х30х60 см з
застосуванням костри льону і конопель. Характеристики отриманих блоків
наступні: середня густина 400-700 кг/м3; міцність при стиску від 25 кгс/см2
до 75 кгс / см2; водопоглинення 51-68% і міцність при поперечному вигині
10-40 кгс / см2.
В результаті проведених досліджень і випробувань, встановлено, що з
костри льону і конопель можна виготовити теплоізоляційні і конструкційнетеплоізоляційний арболітові блоки розмірами 20х30х60 см, що відповідають
вимогам стандарту для малоповерхового будівництва з високими
теплоізоляційними властивостями та дозволяють помітно знизити вартість
будівництва.
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ПОЛІМЕРПІЩАНА ЧЕРЕПИЦЯ - МАТЕРІАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ.
Автор: ст. гр. П-21 Аманова Катерина Нурмамедівна
Керівник: ст. викл. Деденьова О. Б.
Полімерпіщана черепиця є матеріалом нового покоління з доступною
ціною і високою якістю. Полімерпіщана черепиця володіє унікальною
композицією експлуатаційно-технічних характеристик: довговічність, висока
водонепроникність та гідрофобність, естетичність, що не поступається
традиційній керамічній черепиці. Вона є надійним і відносно легким
покрівельним покриттям, ідеально підходить для обробки покрівель як
житлових, так і промислових споруд.
Виробництво полімерпіщаної черепиці – багатокомпонентний
технологічний процес, що включає в себе підготовку полімерного складу та
виробництво полімерпіщаної черепиці з використанням спеціалізованого
обладнання. Сировиною для виготовлення полімерної черепиці служать
кварцовий пісок (75%), пластмаси вторинної переробки (24%) і
барвники(1%). Порушення пропорцій може призвести до одержання черепиці
низької якості та скороченого експлуатаційного терміну.
Технологія виготовлення черепиці складається з наступних етапів:
1. Подрібнення полімерного агломерату з використанням дробильного
обладнання.
2. Сушка піску у сушарках до постійної маси.
3. Змішування компонентів на екструдері.
4. Подрібнення та отримання маси, призначеної для виготовлення
полімерпіщаної черепиці.
5. Повторне нагрівання і змішування маси у термо змішувальній
машині.
6. Формування полімерпіщаної черепиці з використанням спеціальних
прес-форм.
На відміну від інших різновидів черепиці, полімерпіщана
характеризується більш легкою вагою і низькою вартістю, не схильна до
утворення корозії і забезпечує більший рівень тепло - і шумоізоляції, стійка
до різких перепадів температур і впливу прямих сонячних променів.
Недоліками полімерпіщаної черепиці є ерозійне руйнування поверхні
черепиці, обумовлене тим, що по закінченні певного часу поверхня матеріалу
поступово стоншується під впливом ультрафіолетового випромінювання, а
також укладання і транспортування полімерної плитки істотно
ускладнюється за рахунок ваги матеріалу.
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ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ТА ДЕКОРАТИВНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОННОЇ ЧЕРЕПИЦІ ВІБРОВАКУУМНОГО
ФОРМУВАННЯ
Автор: ст. гр. П-32 Крикун Вікторія Ігорівна.
Керівник: ст. викл. Деденьова О.Б.
На теперішній час бетонна черепиця є одним з популярних
конкурентоздатних мінеральних штучних покрівельних матеріалів. Одним
ефективних способів її одержання є спосіб вібровакуумного формування,
розроблений науковцями ХНУБА.
Мета даної роботи - дослідити можливість підвищення фізикомеханічних
та
декоративних
властивостей
бетонної
черепиці
вібровакуумного формування для одержання штучного мінерального
довговічного покрівельного матеріалу поліпшеної естетики.
Експериментальні дослідження проводили на 3-х складах
пігментованих бетонних вібровакуумованих сумішей та контрольному. 1
склад (контрольний) – Ц: П = 1: 2 В / Ц = 0,7; 2 склад - Ц: П = 1: 2, В / Ц = 0,7,
пігмент - сурик залізний (6% від маси цементу); 3 склад - Ц: П = 1: 2, В / Ц =
0,7, пігмент - окис хрому (6% від маси цементу); 4 склад - Ц: П = 1: 2, В / Ц =
0,7, пігмент - вохра (6% від маси цементу). Всі обрані пігменти
рекомендовані для отримання кольорової бетонної черепиці за ДСТУ Б В.2.76-94. Вакуумування бетонної суміші здійснювалося вакуум-насосом при
розрядженні 0,8 МПа протягом 1 хв. Визначенню підлягали: міцність при
стиску в діапазоні від структурної до кінцевої (R стр , R1ст, R3ст, R7ст, R14ст,
R28ст); середня густина бетону ρm; водопоглинення затверділого бетону Wm.
Контроль міцності здійснювали відразу після формування (структурна
міцність), а далі на 1-у, 3-ю, 7-у, 14-ту та 28-у добу. Для визначення границі
міцності при стиску кожен раз випробовували 5 зразків. Середнє значення з
результатів фіксували як фактичну границю міцності при стиску.
Середню густину бетону і водопоглинення визначали на 28-у добу.
Дані отримані в результаті експериментальних досліджень наведено у
табл. 1.
В результаті виконання даної науково-дослідної роботи була
підтверджена ефективність вібровакуумної бетонної черепиці.
Такий покрівельний матеріал має характеристики, що перевищують
рекомендовані ДСТУ Б В.2.7-6-94 «Черепиця бетонна».
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Таблиця 1 - Основні фізико-механічні властивості вакуумбетонної черепиці
№№
Границя міцності при стиску бетону, Середня
Водопоглинен
складі МПа
густина
ня по масі
в
ρm
бетону, Wm,
Rстр R1ст R3ст R7ст
R14ст R28ст бетону,
3
бетону
кг/м
%
1склад 0,20 0,67 4,35 9,14 12,60 16,00
2,30
3,60
2склад 0,25 2,42 4,31 6,57 15,65 19,88
2,41
2,94
3склад 0,22 2,22 4,29 6,66 13,81 17,54
2,40
2,92
4склад 0,29 2,44 5,43 7,66 11,01 13,98
2,35
3,61
Границя міцності при стиску бетону у віці 28 діб більш ніж у 2 рази;
структурну міцність в 6-8 разів (для різних складів); водопоглинення бетону
зменшується в 1,8 разів; значно зменшується водопроникність.
Максимальна кінцева міцність у вакуум-бетону пігментованого
залізним суриком. При цьому характер набору міцності такого бетону
найбільш рівномірний. Отже даний мінеральний пігмент дає можливість
отримати черепицю з підвищеними фізико-механічними характеристиками та
поліпшеної естетики за кольором ідентичну керамічній.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ШТУЧНИХ ПОКРІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ
Автор: ст. гр. П-32 Рябчинський Євгеній
Керівник: ст. викл. Деденьова О.Б.
Однією з основних тенденцій сучасного будівництва є поширення
«зеленого» будівництва, що передбачає зведення малоповерхових котеджів з
екологічно чистих матеріалів. Такі об’єкти зазвичай мають скатні або
мансардні покрівлі, котрі традиційно вкриваються штучними покрівельними
матеріалами переважно з натуральної або напівнатуральної (модифікованої)
сировини. Метою цієї роботи є аналіз ефективності сучасних штучних
покрівельних виробів.
Керамічна черепиця. Стародавній традиційний покрівельний матеріал
для малоповерхових будівель. Це обумовлено тим, що вона володіє такими
якостями, як довговічність, вогнестійкість, екологічність, архітектурна
виразність. Термін служби керамічної черепиці понад 100 років. До недоліків
такої покрівлі відносять: велику вага (1 м2 покрівлі важить від 40 кг),
трудомісткість виготовлення і крихкість. На ринку керамічної черепиці
спостерігається спад, безпосередньо пов'язаний з тим, що черепиця - це
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досить дорогий продукт. Однак, в сегментах більш дешевої продукції бетонної, полімерпіщаної і фіброцементної черепиці - ринок стабільний. А,
враховуючи тенденції поширення «зеленого» будівництва, слід очікувати на
його зростання.
Бетонна черепиця - найближчий аналог керамічної, на відміну від якої
є місцевим матеріалом для будь-якого регіону України. Технологія
одержання проста й економічна, так як такий виріб є без випалюваним. Може
формуватися та мати форму й розміри такі самі, як керамічна. При введенні
для забарвлення бетонної суміші оксиду заліза набуває теракотового кольору
і повністю імітує кераміку.
Полімерпіщана черепиця - це досить новий тип черепиці, активно
просувається зараз на вітчизняному ринку будівельних матеріалів і
користується попитом. Ні за виглядом, ні за якістю цей чудовий
покрівельний матеріал не відрізняється від звичайної керамічної черепиці.
Експлуатаційні характеристики полімерного піщаника - високі, що
підтверджують досить високі стандарти, присвоєні йому відповідними
контролюючими інстанціями, як вітчизняними, так і закордонними. Всі ці
якості в загальному і цілому дозволяють широко використовувати
полімерпіщану черепицю.
Фіброцементна черепиця - це без азбестове покрівельне покриття, яке
виготовляється з цементу, вапняку, целюлози, води та волокна ПВА, яке
заміняє азбест. Фіброцемент відрізняється прекрасними характеристиками
витривалості до впливу навколишнього середовища і міцності.
Основні
експлуатаційно-технічні
характеристики
штучних
покрівельних виробів наведено у табл.1.
Таблиця 1 - Основні експлуатаційно-технічні характеристики штучних
покрівельних виробів.
Вид
штучного
покрівельн
ого виробу

Термін
експлуа
тації,
роки

Звукоіз
оляція

Теплоіз
оляція

Морозо
стійкіст
ь

Керамічна
черепиця
Бетонна
черепиця
Полімерпі
щана
черепиця
Фіброцеме
нтна
черепиця

До 200

Висока

Висока

Висока

Висока

1,0%

30-100

Висока

Висока

Висока

Висока

Низьке

Понад
50

Висока

Висока

Висока

Висока

0,2%

Понад
30

Висока

Висока

Висока

Висока

3,0%
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Вогнест
ійкість

Водопо
глиненн
я

Ударн
а
міцніс
ть
Низьк
а
Висок
а
Висок
а
Висок
а

Вага
1м2 ,
кг

Вартіст
ь
1м2, грн

70

400

45

300

20

100

25

150

Як видно із таблиці усі види виробів володіють високими
експлуатаційно-технічними характеристиками. Отже, є ефективними
покрівельними матеріалами. Найбільший термін експлуатації має керамічна
черепиця але в неї найменша ударна міцність та найбільша ціна та вага.

НЕРУЙНУЮЧІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ МЕТАЛЕВИХ ТРУБ
Автори: ст. гр. П-21 Зелений Данило Григорович, ст-ти гр. Е-31 Літіна
Ельвіра Рамидівна, Ульяніч Анастасія Сергіївна.
Керівник: доц. Бондар В.О.
Не руйнуючі методи контролю в сучасному виробництві набувають
широкого значення. У даній роботі викладено рішення задачі визначення
товщини стінок металевої витяжної труби діючого склозаводу в смт.
Малинівка Чугуївського району ультразвуковим методом, що виконувалося
відповідно до ДСТУ EN ISO 16810:2016. При проведенні робіт
використовувався електронний ультразвуковий товщиномір А1210 і
спецпристосування до нього.
Ультразвуковий метод полягає у вимірюванні товщиноміром часовий
інтервал між відправленням імпульсу і отриманням відбитого сигналу. Цей
інтервал становить кілька мікросекунд. Отримане значення інтервалу прилад
ділить на 2 (час проходження в одну сторону). Потім значення множиться на
швидкість поширення ультразвуку в тому чи іншому матеріалі (різні
матеріали проводять ультразвук з різною швидкістю). Таким чином
розраховують товщину об'єкта.
Ультразвуковий товщиномір А1210 призначений для проведення
товщинометрії труб, котлів, виливків і інших об'єктів з металу і пластмас.
Оптимальний при контролі через покриття дозволяючи провести
вимірювання товщини металу без урахування товщини покриття, таким
чином не доводиться знімати і псувати ізоляційне покриття.
Контрольована ділянка являє собою прямокутний майданчик розміром
100х100 мм. На кожній контрольованій ділянці виконується не менше п'яти
вимірювань непрямої характеристики методу ультразвуку. Товщина металу
на ділянці визначається за середнім значенням отриманих результатів
вимірювань непрямої характеристики. Результати одиничних значень
визначень товщини металу методом ультразвуку фіксуються у відповідному
протоколі.
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Число випробувань на одній ділянці, відстань між місцями
випробувань на ділянці, товщина конструкції на ділянці випробування
повинні бути не менше значень, наведених в табл. 1.
Табл. 1 Параметри, облік яких обов'язковий при обстеженні конструкції
Найменування
Число
Відстань між
Товщина
методу
випробувань на місцями
конструкції
ділянці, шт
випробувань, мм
ультразвуковий 5(4)
1570
4 мм
За загальними результатами контролю товщини металу стінок витяжної
труби, методом ультразвуку встановлені наступні значення товщини металу.
Витяжна труба нержавіюча діаметром 2м і висотою 70,0м, має проектну
товщина металу стінок – 4мм.
Нормоване
Кількість
Середня
Оцінка
Зона
(проектне)
ділянок
товщина
металу по
контролю
значення
контролю
металу, мм
товщині
товщини, мм
+10,670

4

3,96

4,00

Справне

+17,200

4

3,67

4,00

Справне

+24,200

4

3,66

4,00

Справне

+31,200

4

3,65

4,00

Справне

+39,200

4

3,73

4,00

Справне

+47,200

4

3,75

4,00

Справне

+54,200

4

3,89

4,00

Справне

+63,200

4

3,91

4,00

Справне

Оцінка результатів контролю показала, що отримані значення товщини
металу після статистичної обробки результатів вимірювань визначених на
металевих ділянках витяжної труби із нержавіючої сталі, відповідають
проектним значенням (t=4 мм) із зменшенням фактичної товщини металу в
межах 1-9% від проектного значення. За результатами контролю товщини
металу стан металевої витяжної труби із нержавіючої сталі оцінюється як
справний - категорія стану I.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДІВ ТМ
«NAVIKOM» ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ
Автор: ст. гр. П-21 Білявський Кирил Генадійович.
Керівник: зав. лаб. Коваленко В.Ю.
Правильний вибір гідроізоляційних матеріалів - основна формула
успіху експлуатації, захисту і надійної експлуатації будівельних конструкцій,
будівель і споруд. З широкого спектру гідроізоляційних матеріалів,
представлених на ринку України, сучасними і ефективними є також і
вітчизняна лінійка матеріалів, що відноситься до класу захисних з глибоким
проникненням в пори і капіляри матеріалу конструкції.
Вчені ХНУБА разом зі співробітниками кампанії «NAVIKON»,
розробили і впровадили в промислове виробництво захисні, ремонтні та
комплексні гідроізоляційні склади сухих будівельних сумішей проникаючої
дії, які вирішують комплекс проблем: відновлення експлуатаційних
властивостей, захисту від проникнення води крізь конструкцію всередину,
підвищення марки з водонепроникності і морозостійкості і т.п.
Склади «NAVIKON» володіють усіма позитивними властивостями, як
традиційних захисних матеріалів, так і складів проникаючої дії. В основі
розроблених складів на цементній основі лежать фундаментальні та
експериментальні дослідження з урахуванням колоїдно-хімічних явищ і
розрахунків констант іонних рівноваг в системах в'яжучі - вода - хімічні
добавки. Це дозволило підібрати збалансований склад водорозчинних солей,
що сприяє додатковому синтезу кристалогідратів в порах бетону та інших
мінеральних підкладках, на які даний склад наноситься. Саме синтез
додаткових кристалогідратів у порах і капілярах бетону сприяє
водонепроникненню крізь них. .
Область застосування: резервуари, басейни, фундаменти, греблі, дамби,
метрополітени, підвали, тунелі. димові труби, каналізаційні колектори,
мости, естакади, шляхопроводи, аеротенків, градирні, причали, доки,
колодязі.
Крім основних показників високої якості за показниками міцності та
фізико-механічними характеристиками цей матеріал має унікальні
властивості поєднуватися з такими матеріалами як кераміка і вапняк, що
дуже важливо, так як старовинні будівлі часто складаються з керамічної
цегли на вапняній зв'язці. Крім того, в старовинних замках західних регіонів,
підвали і навіть стіни побудовані з вапняку, що при високій обводненности
територій, сприяє фільтрації води всередину споруди.
37

Для ізоляції внутрішніх приміщень від проникнення води і
використовують даний матеріал, що володіє маркою з водонепроникності
W12. На рис. 1 показана схема утворення додаткових кристалогідратів з
нанесеного матеріалу у порах і капілярах підкладки, наприклад бетону, що
дозволяє отримати при ремонті або гідроізоляції непроникний для води
матеріал. Така особливість матеріалу дозволяє гідроізолювати приміщення з
крупно пористих блоків вапняку, пісковику або черепашнику (рис.2).

Рисунок 1 - Схема утворення
додаткових кристалогідратів з
нанесеного матеріалу у порах
і капілярах бетону

Рисунок 2 - Гідроізоляція стін
напівпідвального приміщення з
крупно пористих бетонних блоків.

Для ефективної роботи складів «NAVIKON» необхідно їх наносити
тільки на просочені водою основи (бетон, залізобетон, кам'яні, цегляні
конструкції, газобетон, пінобетон, ракушняк), оскільки чим глибше буде
просочення основи водою, тим глибше буде додаткове утворення з
кристалогідратів.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ КОЕФІЦІЄНТУ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ І МІЦНОСТІ ПРИ СТИСКУ ПЕРЛІТОБЕТОНУ
Автор: ст. гр. Пс-27 Ходикін Олег
Керівник: канд. техн. наук, доц. Бондаренко Д.О.
Перлітобетон відноситься до легких теплоізоляційних бетонів. Вміст
спученого перлітового піску обумовлює ефективність матеріалу як
утеплювача, але разом з тим, чим більше у складі легкого заповнювача, тим
меншу міцність при стиску має матеріал. Для таких утеплювачів, як
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штукатурні розчини, що виготовляються на основі спученого перліту,
характеристики міцності (границя міцності при стиску) знаходиться у межах
0,5-1,0 МПа за ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі
модифіковані. Загальні технічні умови».
Було проведено лабораторні експерименти по заповненню цементної
матриці спученим перлітовим піском та експерименти з визначення
коефіцієнту теплопровідності і межі міцності при стиску. На рис. 1 і 2
показані залежності зміни коефіцієнта теплопровідності і міцності при
стиску матеріалу відповідно від співвідношення в ньому цементу та
перлітового піску.

Рисунок 1  Залежність коефіцієнта теплопровідності  затверділої суміші
від масового співвідношення витрати цементу до витрати перлітового піску.
Аналізуючи дані рис.1 і рис.2 було встановлено, що при витраті
цементу до витрати перлітового піску Ц / П = 3,85 коефіцієнт
теплопровідності затверділої суміші становить λ = 0,08 Вт / мС, міцність
при стиску становить Rст = 0,7 МПа, а з збільшенням Ц / П до 5 коефіцієнт
теплопровідності і міцність зростають, досягаючи значень λ = 0,4 Вт / мС і
Rст = 2,2 МПа.
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Рисунок 2  Залежність міцності при стиску Rст. затверділої суміші від
масового відносини витрати цементу до витрати перлітового піску.
Для штукатурних розчинів найбільш приємним є показники: λ = 0,08
Вт / мС, Rст = 0,7 МПа, тому оптимальне співвідношення цементу до
спученого перліту буде 3,85.
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Секція «ВИЩА МАТЕМАТИКА»
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ В ЕКОНОМІЦІ
Автор: ст. гр. ПТ-21Байлов Ігор Антонович
Керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Аршава О.О.
Розглянемо деякі питання практичного застосування елементів теорії
ймовірностей для розв'язання задач економіки. А саме: надамо приклади
реалізації схеми Бернуллі та формули повної ймовірності.
В економіці, як і взагалі в повсякденному житті, часто доводиться
стикатися з такими явищами і подіями, результат яких складно передбачити.
Не можна заздалегідь дізнатися, наприклад, обсяг продажів, оскільки є багато
факторів, які на це впливають. Але оцінити ймовірні обсяги на основі
досвідчених даних і спрогнозувати свою діяльність можливо.
В економічних задачах часто зустрічаються ситуації, коли рішення
проблеми укладається в схему послідовних незалежних випробувань – схему
випробувань Бернуллі. Випробування Бернуллі – це незалежні експерименти
з двома наслідками і з імовірністю успіху, яка не змінюються від
випробування до випробування. Якщо ймовірність p настання події в
кожному випробуванні постійна, то ймовірність того, що подія А настане m
раз в n незалежних випробуваннях дорівнює:

Pn (m)  Cnm  p m  q nm ,
де q=1-p.
Задача 1. Кожен четвертий клієнт банку приходить до банку для того,
щоб зняти зі свого рахунку відсотки з вкладеної суми. На даний момент в
касі банку є черга з 5 чоловік. Яка ймовірність того, що тільки двоє з них
будуть знімати відсотки з вкладу?
Розв’язання. За умовою задачі:
1
1 3
n=5, m=2, p  , q  1   .
4
4 4
2
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5! 1 27 4  5  27
1  3
Тоді P5 (2)
    
 

 0,26.
2!3! 16 64 2  16  64
 4  4
Відповідь: 0,26.
У практичних завданнях іноді розглядаються події, які можуть статися
лише при появі ще якої-небудь події з певної групи.
Імовірність події А, яка може наступити лише при появі однієї з
несумісних подій (гіпотез) B1 , B2 ,...,Bn , що утворюють повну групу, дорівнює
 C52
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сумі добутків імовірностей кожної з гіпотез на відповідну умовну
ймовірність події А:

P( A)  P( B1 )  PB1 ( A)  P( B2 )  PB2 ( A)  ...  P( Bn )  PBn ( A),
де P( B1 )  P( B2 )  ...  P( Bn )  1 .
Така рівність називається формулою повної ймовірності.
Задача. Статистика запитів кредитів у банку є такою: 10% – державні
органи, 30% – інші банки, інші – фізичні особи. Ймовірності неповернення
взятого кредиту відповідно становлять: 0,01; 0,05 і 0,2. Обчислити
ймовірність чергового запиту на кредит.
Розв’язання. Нехай подія А – надходження чергового запиту на кредит.
Гіпотези:
B1 – запит надходить від державних органів,

B2 – запит надходить від банків,
B3 – запит надходить від фізичної особи.
За умовою задачі:
P( B1 )  0,1; P( B2 )  0,3; P( B3 )  1  0,1  0,3  0,6.
Імовірності неповернення взятого кредиту складають:
PB1 ( A)  0,01; PB2 ( A)  0,05; PB3 ( A)  0,2.

Тоді ймовірність чергового запиту на кредит дорівнює:
P( A)  P( B1 )  PB1 ( A)  P( B2 )  PB2 ( A)  ...  P( Bn )  PBn ( A) 

 0,1  0,01  0,3  0,05  0,6  0,2  0,001  0,015  0,12  0,136.
Відповідь: 0,136.

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ
Автор: ст. гр. ПТ-21 Рочева Ганна Володимирівна
Керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Аршава О.О.
Вивчення динаміки і структури соціально-економічних явищ і
характеристика їх взаємозв'язків є пріоритетним, центральним завданням
статистики. Для своєчасного отримання достовірної інформації статистика
використовує різні методи статистичного спостереження, що розробляються
загальною теорією статистики (поточне спостереження, перепис, одноразові
обліки та обстеження, опитування, вибіркове спостереження). Статистичний
аналіз отриманих соціально-економічних даних також здійснюється на основі
всієї сукупності методів, що розробляються загальною теорією статистики:
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1) метод середніх величин, який дозволяє визначити середню величину
досліджуваної ознаки для всіх одиниць досліджуваної сукупності (середня
тривалість життя, середня номінальна і реальна зарплата одного працівника,
виробництво валового внутрішнього продукту на одного жителя);
2) показники варіації, які характеризують відхилення значень
досліджуваного ознаки від їх середньої величини. Показники варіації дають
можливість робити висновки про ступінь однорідності всіх одиниць
сукупності щодо досліджуваного ознаки;
3) метод статистичної угруповання, що дозволяє об'єднати всі одиниці
досліджуваної сукупності в однорідні групи на основі одного або декількох
досліджуваних ознак;
4) метод динамічних рядів, суть якого полягає в побудові сукупності
моментних або інтервальних показників, що відображають розвиток
соціально-економічних явищ у часі;
5) індексний метод, який дозволяє за допомогою відносних величин
(індексів) вивчати динаміку соціально-економічних явищ у часі або
зіставляти однорідні явища в просторі;
6) статистичні методи вивчення взаємозв'язку соціально-економічних
явищ, до яких відносяться:
а) метод приведення паралельних рядів взаємопов'язаних економічних
показників;
б) метод розрахунку непараметрических оцінок тісноти зв'язку
(коефіцієнти асоціації, контингенции, коефіцієнт взаємної спряженості
Пірсона, коефіцієнт кореляції рангів Спірмена, коефіцієнт Фехнера та ін.);
в) кореляційно-регресивний аналіз, який, з одного боку, дає кількісну
оцінку ступеня тісноти взаємозв'язку досліджуваних явищ на основі
коефіцієнтів парної й множинної кореляції, з іншого – дозволяє отримати
кількісну оцінку впливу досліджуваних факторів на результативну ознаку на
базі параметрів кореляційно-регресійного рівняння і відповідних
коефіцієнтів еластичності;
7) метод вибіркового обстеження, який набуває особливо важливого
значення в умовах відсутності суцільної періодичної системи звітності за
найважливішими економічними показниками. Застосування вибіркового
методу дозволяє отримати цілком задовільні за точністю оцінки
досліджуваних показників. У результаті досягається економія матеріальних,
трудових і фінансових витрат на отримання необхідної інформації,
скорочується час, витрачений на збір, обробку та аналіз цієї інформації;
8) кластерний аналіз, який дає можливість здійснити багатовимірне
угруповання одиниць досліджуваної сукупності щодо кількох ознак. У
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результаті сукупність ділиться на кластери, однорідні відносно цих ознак.
При дослідженні економічної діяльності міжнародна статистика широко
використовує балансовий метод.
Для наочної презентації інформації статистика використовує
інструментарій, який розробляється загальною теорією статистики. До такого
інструментарію відносяться таблиці, рисунки, графіки, діаграми.
Застосування сучасних методів, даних та аналізу дають статистичну
інформацію, яка систематично подає в систему економічно-статистичних
методів програми для економічного аналізу.

КРИВІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ
Автор: ст. гр. БЦІ-17 Сурніна Оксана Дмитрівна
Керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Аршава О.О.
Методи аналітичної геометрії мають активне застосування при
розв’язанні прикладних задач. Розглянемо на прикладах застосування теорії
кривих другого порядку до проблем логістики та організації виробництва.
Приклад 1. Два однотипних підприємства А та В виробляють
продукцію з однаковою оптовою відпускною ціною m за один виріб на
один км шляху перевезення до підприємства. Автопарк, що обслуговує
підприємство А, оснащений новішими та потужнішими автомобілями.
Тому транспортні витрати на перевезення одного виробу складають на
один км: для підприємства А – 10 грошових одиниць на один км шляху
перевезення, а для підприємства В – 20 грошових одиниць на один км
шляху перевезення. Відстань між підприємствами 300 км. Яким чином
територіально має бути поділений ринок збуту між двома
підприємствами, щоб витрати споживача на відвантаження виробів та
їх транспортування були однаковими?
Розв'язання. Позначимо через S1 та S2 відстані до ринку від пунктів
А та В, відповідно. Тоді витрати споживачів складуть
Y 1 = m + 10S 1 ; Y 2 = m + 10S 2 .
Знайдемо множину точок (х; у), для яких Y 1 = Y 2 :
m + 10S1 = m + 20S2
або S1 = 2S2 .
Знайдемо S1 і S2:
S1  x 2  y 2 ,
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S 2  (300  x) 2  y 2 ,

x 2  y 2  (300  x) 2  y 2 ,

або, після піднесення до квадрату лівої та правої частини
останньої рівності, групування та виділення повного квадрату по
змінним х та у, матимемо:
(x-400)2 + y2 = 2002.
Одержане рівняння є рівнянням кола. Таким чином, для
споживача "всередині кола" вигідніше купувати у пункті В, поза кола –
у пункті А, а на колі – однаково.
Приклад 2. Нехай у момент часу t = 0 почалося виробництво
певного типу машин, що раніше не вироблялися. Припустимо, що їхній
випуск відбувається рівномірно за часом, річний обсяг продукції
складає 1 млн. грошових одиниць, а повний термін експлуатації машин
дорівнює 10 років. Визначити вартість машинного парку (за винятком
суми зносу) на кінець t -го року, припускаючи, що t  [0;10].
Розв'язання. Позначимо шукану вартість через у . Завдання полягає в
тому, щоб знайти залежність у = f ( t ) . Вартість машинного парку на кінець t г о року без урахування зносу складає t ∙10 6 , але фактично вартість
машинного парку буде меншою внаслідок фізичного та морального зносу.
Ураховуючи, що машини були введені у виробництво неодночасно,
t
будемо вважати, що середній рік машин складає 2 . Річний знос машини

1
дорівнює 10 її вартості. Тому в t- м у році вартість зносу машинного
парку складатиме
10 6  t t
  5  10 4  t 2 .
10 2
Таким чином, у t – му році фактична вартість буде дорівнювати
у ( t ) = 106 t - 5 104t2,
тобто функція залежності вартості машин від часу є
квадратичною, а її графіком є парабола.
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ПОБУДОВА КОМП’ЮТЕРНОЇ АНІМАЦІЇ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ
Автор: ст.гр. БЦІ-16 Гетьман Євген Олексійович
Керівник: канд.фіз.-мат.наук, доц. Несвіт М.І.
Використання інформаційних технологій активізує процес навчання,
сприяючи кращому розумінню матеріалу. Наприклад, при вивченні
поверхонь другого порядку можна не тільки побудувати поверхню, але і
обертати її, розглядаючи під будь-якими кутами, вибирати для більш повної
уяви про поверхню різні засоби її забарвлення, різні системи координат; при
розвиненні функції в ряд побудова графіка функції і часткової суми її ряду
полегшує розуміння теореми збіжності, особливо якщо функція має точки
розриву.
Серед багатьох комп’ютерних математичних систем особливе місце
займає математичний пакет Mathcad. Він може застосовуватися при вивченні
багатьох розділів математики. Mathcad виділяє серед інших систем
надзвичайно зручний інтерфейс і чудова графіка. Для оволодіння системою
Mathcad, на відміну від мов програмування, не потрібно багато часу. Для
написання програм з використанням пакету Mathcad потрібно набагато
менше часу, ніж при використанні мов програмування, завдяки набору
вбудованих функцій.
Математичний пакет Mathcad надає широкі можливості побудови
багатьох типів графіків: для функцій, заданих в явному вигляді і в
параметричному, в декартовій, полярній, сферичній і циліндричній системах
координат, 3D-поверхонь, контурних, точкових графіків і графіків
векторного поля, побудови графіків тривимірних поверхонь, що
перетинаються та їхніх ліній перетину тощо. Застосування шаблонів для
створення складних графіків, використання багатого вибору прийомів
форматування графіків дозволяє досягти наочності, що не досягається
традиційними засобами. Особливий інтерес представляє візуалізація
поведінки в динаміці різних об’єктів за допомогою засобів анімації.
Для демонстрації можливостей створення анімації в математичному
пакеті Mathcad розглянемо завдання побудови дотичної до графіка функції
у(х) у заданій точці (x0, y0), що розглядається в курсі математичного аналізу.
Рівняння дотичної до кривої f(x) у точці (x0, y0) описується рівнянням
𝑦 − 𝑦0 = 𝑓 ′ (𝑥0 )(𝑥 − 𝑥0 ).
Рішення задачі в пакеті Mathcad – побудова дотичної до графіка
функції – представлено на рис. 1a. Для того, щоб створений графік «ожив»,
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необхідно, щоб координата точки по осі Ох, яка відповідає порядковому
номеру фрейму (х0: = FRAME), безпосередньо входила у функції, з графіків
яких створюється анімація. Після того, як статичний графік побудований
(Рис.1а), в меню «Инструменты» вибирається команда «Анимация − Запись».
У діалоговому вікні «Запись анимации» заповнюється поле для
FRAME: вводиться нижня (С:) і верхня (По:) межі змінної FRAME, в яких
вона буде змінюватися з кроком 10, а також швидкість анімації в полі
Частота: кадрів/сек (Рис.1б). Мишкою виділяється необхідна область
графічної побудови і натискається кнопка «Анимировать». Спочатку Mathcad
прорахує і відобразить анімацію у вікні перегляду, а потім на екрані
з’явиться вікно програвача анімації При цьому користувачу доступна зміна
діапазону кадрів для перегляду, а також швидкості відтворення. Анімований
графік можна не тільки подивитися безпосередньо в пакеті, а й зберегти як
відеокліп у форматі AVI.

а)
б)
Рисунок 1 ̶ a) Побудова дотичної в Mathcad; б) Запис анімації для
FRAME
ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ
МЕТОДОМ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ В ПАКЕТІ MATHCAD
Автор: ст.гр. АП-11 Макаренков Арсеній Михайлович
Керівник: канд.фіз.-мат.наук, доц. Несвіт М.І.
В практичних задачах математичного моделювання часто виникає
необхідність обчислення значень параметра процесу за межами інтервалу [x0,
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хn], в якому деякий параметр процесу у є заданим. Знаходження значень
функції за межами інтервалу відомих значень складає задачу екстраполяції.
Вона полягає в прогнозуванні значень функції в більш широку область
визначення.
Задачу екстраполяції формулюють двома дещо відмінними способами.
Перший стосується екстраполяції функції, заданої в символьному вигляді в
межах інтервалу [x0, xn]. Другий спосіб полягає в екстраполяції функції, яка
задана лише в деяких окремих точках. Точність екстраполяції підвищується
із збільшенням числа похідних, які використовуються для розрахунку
екстрапольованих значень. Для врахування похідних другого і вищих
порядків екстраполяція здійснюється за допомогою полінома Тейлора за
формулою:
𝑃𝑡 (𝑥, 𝑥𝑛 ) = 𝑓(𝑥𝑛 ) +

𝑓′ (𝑥𝑛 )

1!
𝑓(𝑚) (𝑥𝑛 )
𝑚!

(𝑥 − 𝑥𝑛 ) +

𝑓′′ (𝑥𝑛 )
2!

(𝑥 − 𝑥𝑛 )2 + ⋯ +

(𝑥 − 𝑥𝑛 )𝑚 .

Як приклад, далі показано екстраполяцію засобами пакету MathCAD
2

символьної залежності виду: 𝑓(𝑥) = 𝑒 −𝑥 sin𝑥 (Рис.1).

2

Рисунок 1 ̶ Результати екстраполяції функції 𝑓(𝑥) = 𝑒 −𝑥 sin𝑥
Аналіз графіка показує, що розрахунок екстрапольованих значень із
врахуванням похідних 5-го порядку відповідає точній залежності для значень
х < 0,5. Врахування похідних до 11-го порядку включно збільшує
відрізок достовірних значень екстраполяції до х < 1,1.
В математичному пакеті MathCAD процедуру екстраполяції реалізує
спеціальна вбудована функція: р := predict (v, m, n). Вона обчислює вектор р,
який включає рівновіддалені прогнозовані n значень функції, розрахованих
48

по m останніх заданих в масиві v даних. Розглянемо екстраполяції функції за
допомогою функції predict на прикладі деякої аналітичної залежності (рис. 2).
Функція у(х) визначена в інтервалі х = [0; 200]. Розраховані значення
даної функції у вигляді 100 значень dk розташовані в інтервалі х = [0; 99]. За
даними
7-ми (m = 7) останніх значень масиву dk вбудована функція predict (d,
m, n) розрахувала 100 (n = 100) нових значень, які розташовані в інтервалі х=
[100, 199]. Вони показані на рисунку пунктирною лінією (t >100).
Одержані прогнозовані значення несуттєво відрізняються від точної
залежності в межах інтервалу екстраполяції t = 100... 125. При розширенні
інтервалу похибки збільшуються і прогнозовані значення суттєво
відрізняються від точних при t = 150... 199.

Рисунок 2 ̶ Результати екстраполяції у(х):= е-0,01x(sin(0.2∙x) + 0,1cos(0.2∙x))

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ЕКОНОМІЧНИМ ЗМІСТОМ
З ЗАСТОСУВАННЯМ MATHCAD
Автор: ст.гр. Ф-21 Степаненко Вікторія Миколаївна
Керівник: канд.фіз.-мат.наук, доц. Несвіт М.І.
Розглянемо економічну задачу, яка дозволяє зробити висновки про
вкладення капіталу в виробництво або розміщення його в банку.
Задача. Капітал в 1 млрд. грош. од. може бути розміщений у банку під
50% річних або інвестований у виробництво, причому ефективність
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вкладення очікується у розмірі 100%, а витрати задаються квадратичною
залежністю. Прибуток оподатковується в р%. При яких значеннях р
вкладення у виробництво є більш ефективними, ніж чисте розміщення
капіталу у банку?
Розв’язок. Нехай х (млрд. грош. од.) інвестується у виробництво, а
1–х — розміщується під відсотки. Тоді розміщений капітал через рік
дорівнює
50
3 3
(1 – х)(1 +
) =
– х,
100
2 2
а капітал, вкладений у виробництво, визначається за формулою
100

х(1 +

100

) = 2х.

Витрати складуть 𝑎х2 , оскільки за умовою вони задаються
квадратичною залежністю, тобто прибуток від вкладення у виробництво
с = 2х − ах2 .
р
Податки складуть (2х − ах2 ) , тобто чистий прибуток буде
100

дорівнювати
(1 −

р
100

)(2х − ах2 ).

Загальна сума через рік складе:
А(х) =

3
2

−

3

р

х + (1 −

2

100

)(2х − ах2 ).

Треба знайти максимальне значення цієї функції на відрізку [0, 1].
Маємо
𝐴′(х) = 2(1 −

р
100

) −

3

– 2а(1 −

2

𝐴′(х) = 0 при х0 =

р
3
)−
100
2
р
2а(1 −
)
100

2(1 −

𝐴′′(х) = −2а(1 −

р

100

р
100

)х;

;

) < 0,

тобто х0 – точка максимуму. Щоб х0 ∈ [0, 1] необхідно виконати
умову
0 < 2(1 −

р
100

) −

3
2

< 1, або р < 25.

Таким чином, якщо р > 25, то вигідніше нічого не вкладати у
виробництво і розмістити весь капітал у банку. Якщо р < 25, то можна
показати, що при
𝑥 = 𝑥0
А(х0 ) =

3
2

+

р
3
)−
100
2
р
4а(1−
)
100

[ 2(1−
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>

3
2

= А(0).

Тобто вкладання у виробництво вигідніше, ніж чисте розміщення під
відсотки. Для розрахунків застосуємо програмне забезпечення Mathcad
(рис.1).

Рисунок 1 ̶ Програма розрахунку вкладення капіталу в Mathcad
Таким чином, якщо прибуток оподатковується в 10% ̶ 25%, то
вигідніше капітал вкласти у виробництво, а якщо ̶ у 26% і вище, то краще
розмістити капітал в банку.

МАТЕМАТИКА ТА МУЗИЧНИЙ РЯД
Автор: ст. гр. рП-25, Пасічник Володимир Сергійович
Керівник: канд. фіз.-мат. наук, проф. Харченко А. П.
Слухаючи музику, ми зовсім не замислюємося про те, що в ній
міститься математика. Люди використовують західноєвропейську нотну
систему, основа якої - дві цілком суворі шкали частоти і часу.
Частоти звукоряду це геометрична прогрессія, а тимчасова організація
це звуки і паузи, що знаходяться в кратних відносинах. Структура музичного
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твору нерідко виявляється дуже простою, представляючи собою чергування
деяких «блоків-модулів» певної довжини. Це утворює музичний звукоряд.
Ось його визначення:
Музичний звукоряд - це послідовність музичних звуків, в якій кожний
наступний звук відрізняється від попереднього на одну одиницю. Так
як нам
знайти взаємозв'язок між музикою і математикою? Цим питанням ми
задалися, тому метою роботи було виявлення взаємозв'язку між математикою
і музикою. Люди вже з давніх давен замислювалися про зв'язок музики і
математики.
Так Піфагор одним з перших спробував висловити красу музики за
допомогою чисел. Він вважав, що гармонія чисел впливає на гармонію
звуків. Основою математичних знань є арифметичний рахунок. Аналогічно
арифметичної дії ми можемо обчислити музичний звук шляхом переміщення
по музичному ряду.
Також Піфагор помітив, що ставлення частот двох сусідніх нот завжди
відрізняється, а відношення частот двох нот, що стоять одна від одної
на чотири позиції, навпаки, завжди постійно і становить 3/2. Таке співзвуччя
тепер називають квінтою. Взявши її за основу, він розробив так званий
«Піфагорів звукоряд», де вивів музичну формулу, яка дозволяє на основі
частоти базової ноти, від якої ведеться відлік, і порядкового номера заданої
ноти отримати шукане значення частоти наступної ноти.
В результаті послідовного застосування формули виходять звуки,
віддалені один від одного на квінту. У цьому ряду є всі ноти звукоряду.
І хоча вони відносяться до різних октав, але, поділивши або
помноживши частоту потрібного звуку на два, можна перенести його в
сусідню октаву. Повторюючи операцію ділення (або множення) кілька разів,
можна заповнити весь діапазон інструменту.
Але разом з цим з'явилася нова проблема: в цьому звукоряді ціле число
квінт не вкладається в ціле число октав. Така невідповідність отримала назву
"піфагорова кома". Піфагорова кома - тільки здається математичним
парадоксом. Головне, що при Піфагоровій системі неможливо грати в
довільній тональності, не фальшивлячи.
Цю проблему через століття зміг вирішити Андреас Веркмейстер.
Веркмейстер замість природного звукоряду створив власний. Він
розбив октаву на дванадцять абсолютно рівних півтонів. Такий звукоряд був
назван темперованим. Його суть полягає в невеликих змінах величини
інтервалів у порівнянні з їх акустично точної величиною.
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У 12-ступневий рівномірно темперований стрій усі чисті квінти
зменшені на 1/12 Піфагора Ком. Від цього октава розділилася на 12 рівних
півтонів, і усі однойменні інтервали стали однаковими за величиною.
Але навіть, незважаючи на те, що ці винаходи були зроблені давно,
відкриття нових зв'язків між математикою і музикою тривало.
Як
приклад
можна
запропонувати
Арнольда
Шенберга,
основоположника таких технік, як додекафонія (12-тонова) і серійна техніка.
Він висунув метод, застосований до висот музичних тонів, а також
ідею частої зміни тональностей, яка привела до появи політональності і
атональності, що стало фундаментом теорії написання музики на основі
дванадцяти тонів (додекафонії).
Тим самим ми отримуємо, що будь-який музичний твір можна уявити
як математичну модель, яка буде мати числові закономірності. Побудова
музичного твору має свою логіку і числові характеристики.
Таким чином, математика тісно перегукується з музикою.

ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ
Автор: ст-ти гр. МА–11 Кірєєва Вероніка Олегівна,
Рейзлер Єлизавета Денисівна
Керівник: ст. викл. Лисянська Г.В.
Комплексні числа досить широко використовуються в механіці, аерота гідродинаміці, в алгебраїчній та неевклідовій геометріях, теорії чисел.
Разом з тим алгебру комплексних чисел можна успішно використовувати і в
більш простих розділах математики, наприклад, векторній алгебрі.
Покажемо, як за допомогою комплексних чисел можна записати умови
колінеарності та перпендикулярності векторів.
Нехай на площині комплексних чисел задано точки A(a) і B(b), відмінні
від початку координат О. Вектори ОА і ОВ однаково направлені тоді і тільки
a
тоді, якщо arg а  arg b , тобто, якщо arg а  arg b  arg  0 . Ці вектори
b
a
протилежно направлені у тому випадку, якщо arg а  arg b  arg   . Але
b
комплексні числа з аргументами 0,  і   є дійсними числами.
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Отже, для того, щоб точки A(a) і B(b) були колінеарні з початковою
a
точкою О, необхідно і достатньо, щоб частка була дійсним числом. Звідси
b
a a
 , або аb  a b , є критерієм колінеарності точок О, А, В.
рівність
b b
a
 k k  0 дійсне, критерій аb  a b є еквівалентним
Оскільки число
b
такому:

а  kb , k  0 , k  k .
Візьмемо тепер точки A(a), B(b), C(c) і D(d). Вектори ВА і DС
колінеарні тоді і тільки тоді, коли точки, що визначаються комплексними
числами а  b і c  d , колінеарні з нульовою точкою О.
Тому



 



AB || CD  a  b c  d  a  b c  d  . (1)
Зокрема, якщо точки A, B, C і D належать одиничному колу z z  1 , то
1
1
1
1
а  , b  , c  , d  і рівність (1) набуває вигляду
а
b
c
d
AB || CD  ab  cd .
ab a b

. Таким
cd c d
ab
чином, відрізки AB і CD є паралельними тоді і тільки тоді, якщо число
cd
є суто дійсним.
Запишемо умову перпендикулярності векторів за допомогою
комплексних чисел.
a

ОА  ОВ  arg а  arg b  arg   .
b
2
Рівність (1) можна записати у такому вигляді:



і 
є суто умовними числами.
2
2
a
a
Тому має місце такий критерій: ОА  ОВ    , або аb  a b  0 .
b
b
Комплексні числа з аргументами

Відрізки АВ і CD є перпендикулярними тоді і тільки тоді. якщо вектори
точок з комплексними координатами а  b і c  d є перпендикулярними.
Отже,



 



AB  CD  a  b c  d  a  b c  d   0 .
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(2)

Зокрема, якщо точки A, B, C і D належать одиничному колу z z  1 , то
залежність (2) спрощується: AB  CD  ab  cd  0 .
ab
a b

Рівність (2) можна записати у такому вигляді:
.
cd
c d
Це означає, що відрізки AB і CD є перпендикулярними тоді і тільки
ab
тоді, якщо число
є суто уявним.
cd

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І НАУКОВИЙ СПАДОК ГЕОРГІЯ ВОРОНОГО
Автор: ст. гр. ГВР-11 Ситнік Андрій Андрійович
Керівник: ст. викл. Стасенко О.М.
Георгій Феодосійович Вороний - визначний український математик,
наукові дослідження якого залишили глибокий слід в сучасній теорії чисел.
Життєвий шлях
Георгій Вороний народився 16(28) квітня 1868 року в містечку
Журавка колишньої Полтавської губернії. Середню освіту Георгій Вороний
здобув у Бердянській (до 5-го класу) і Прилуцькій гімназіях. Останню він
закінчив у 1885 році. Того ж року Вороний вступив до Петербурзького
університету. Науковим наставником Вороного був професор А.А. Марков.
Дебют Вороного в математичному гуртку відбувся 2 грудня 1888 року.
Він виступив із доведенням однієї властивості чисел Бернуллі способом,
який він сам запропонував.
Успіх першого виступу примножив сили, і Вороний із гідною подиву
наполегливістю продовжує свої дослідження і отримує новий значний
результат - доводить теорему Адамса, яку той свого часу висловив без
доведення.
Вороний викладає на сторінках щоденника своє доведення і заодно
доводить іще одну теорему - Штаудта, продовжує далі обмірковувати свій
результат і знаходить нове узагальнення. Результати своїх досліджень
Вороний подає А.А. Маркову.
Восени 1889 року Георгій Вороний блискуче склав випускні екзамени і
захистив кандидатську роботу.
Наукові інтереси молодого вченого надалі зосередились на теорії
ірраціональностей третього степеню. Дві наступні написані ним в цьому
напрямку великі роботи, які склали основу двох його дисертацій -
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магістерської (захищеної у квітні 1894 року) і докторської (яка вийшла
окремим виданням у Варшаві у 1896 році), принесли йому визначний успіх.
Георгій Вороний геніальний український математик. Він узагальнив на
кубічну область алгоритм неперервних дробів, що дає алгебричні одиниці в
квадратичній області. Це узагальнення марно шукали з часів Ейлера
протягом ХІХ століття усі найвидатніші математики. Вийшов таким чином
алгоритм Вороного.
Одержаний Вороним результат був настільки разючим, що професор
А.А. Марков довго не міг повірити в правильність викладок Вороного.
Обидві дисертаційні роботи 1896 року були відзначені премією імені В.
Буняковського.
Після захисту магістерської дисертації Вороний отримав призначення
до Варшавського університету, де працював майже все життя до своїх
останніх днів, був деканом механічного факультету.
У 1903-1904 роках виходять друком два великі дослідження Вороного з
аналітичної теорії чисел. І в цій, новій області його значний внесок був
високо поцінований математичною громадськістю. У 1907 році Вороного
обрано членом-кореспондентом Петербурзької Академії наук.
Протягом багатьох років Вороний працював над питаннями
арифметичної теорії квадратичних форм. До викладу свого мемуару по теорії
паралелоедрів він приступив 25 березня 1907 року.
Він писав надзвичайно швидко: за десять днів ним було написано 106
сторінок великого формату, але вже 5 квітня він пише роботу наново,
переробляючи і уточнюючи її. І тільки після третьої редакції Вороний
надсилає свою роботу до провідного математичного журналу, заснованого
німецьким математиком A.L. Krelle.
Ця робота - напевне, найвищий вияв його геніальних осяянь, - стала
його лебединою піснею. Напружена розумова праця вимагала великих
зусиль, здоров'ям Вороний не відрізнявся.
В останні роки лікарі знайшли в нього хворобу жовчного міхура, яка в
періоди свого загострення приносила йому багато фізичних і моральних
страждань. Хвороба різко загострилася і 7(20) листопада 1908 р. Георгія
Вороного не стало.
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ПАРАДОКС НЕЦІКАВИХ ЧИСЕЛ;
НЕОБЧИСЛЮВАНА ЙМОВІРНІСТЬ
Автор: ст. гр. МА–11 Рейзлер Єлизавета Денисівна
Керівник: ст. викл. Лисянська Г.В.
Думка про те, чи є деяке число цікавим або нецікавим, суто
суб'єктивна, але, спираючись на парадокс Монте-Карло, можна дати
об'єктивне означення цікавого числа. Будемо називати число цікавим, якщо
його складність (міра іррегулярності) мала. Таким чином, раціональні числа є
цікавими, оскільки в їх запису в десятковій системі знаки повторюються
періодично. Серед ірраціональних чисел числа  і е також цікаві, оскільки
цифри в їх запису можна отримати за допомогою достатньо нескладної
програми на комп'ютері. Однак існують менш регулярні ірраціональні числа.
Наприклад, нормальні числа мають наступну властивість: в їх запису у
вигляді нескінченного десяткового дробу кожен знак (більш того, будь-яка
група цифр фіксованого розміру) зустрічається з однією і тією самою
ймовірністю. Більшість ірраціональних чисел є нормальними, але важко
вирішити, чи є конкретне число нормальним, чи ні. Тому, наприклад,
невідомо, чи є нормальним число  (перший мільйон знаків якого був
опублікованим у 1974 році) або число е, чи ні. В той же самий час існує
досить простий, але штучно побудований приклад нормального числа. На
початку тридцятих років минулого сторіччя Д.Шамперноун показав, що
наступне число є нормальним:
0,123 456 789 101 112 131 415 161 718 192 021 222 324 252 6…
(десяткові знаки є послідовними натуральними числами). Схожа
ситуація склалася в арифметиці у 1844 році, коли Ліувілль вперше побудував
трансцендентне число, тобто число, яке не є розв'язком ніякого алгебраїчного
рівняння з цілими коефіцієнтами. Трансцендентність чисел  і е було
доведено пізніше, у 1882 і 1873 роках відповідно. Дослідження з
регулярності і іррегулярності послідовностей цифр розвинулося в окрему
теорію, одним з парадоксів якої є наступний.
У більшості чисел цифри слідують одна за однією випадково, тобто
більшість чисел нецікаві у такому сенсі: комп'ютерні програми, які
генерують ці числа, не є набагато коротшими за самі числа. Незважаючи на
велику кількість нецікавих чисел, для більшості з них неможливо довести,
що вони нецікаві. Існує нескінченно багато нецікавих чисел, але нецікавість
можна довести лише для скінченного числа з них.
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Зовсім не дивно, що більшість цифр не є цікавими. Достатньо згадати,
як складно буває навіть в семизначному номері телефону виявити будь-яку
регулярність, аби було легше його запам'ятати. Отже, найцікавіша друга
частина парадоксу. Цей парадокс тісно пов'язаний з парадоксом Г. Беррі, в
якому стверджується, що нецікаві натуральні числа не можуть існувати, тому
що найменше з них було б цікавим. Інакше кажучи, найменше з чисел, які
будуються за допомогою довгих комп'ютерних програм, можна також
генерувати за допомогою короткої програми, що, безумовно, є протиріччям.
Необхідно визнати, що деякі числа є нецікавими, навіть якщо ми не можемо
це довести. Якщо система аксіом і правила виводу містять п біт інформації,
то можна показати, що властивість нецікавості числа неможливо довести у
тому випадку, коли його кількість інформації набагато більша, ніж п біт.
Важливим критерієм випадковості знаків у запису числа є
неможливість їх екстраполювати, або передбачати. Виникає питання: чи
існує будь-яке невипадкове число, яке може бути точно визначено, але цифри
якого неможливо передбачити. Ствердна відповідь дана у прикладі Шайтина.
Нехай випадкова послідовність з гербів та чисел, яка виникає при підкиданні
монети, або відповідна до неї послідовність нулів та одиниць, вводиться в
машину Тьюринга. Ймовірність того, що машина Тьюринга зупиниться в
деякий момент вводу випадкової послідовності і визначає число Шайтина.
Можна довести, що число Шайтина нецікаве і цифри цього числа
передбачити неможливо.

ПАРАДОКС МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО
Автор: ст. гр. МА–11 Кірєєва Вероніка Олегівна
Керівник: ст. викл. Лисянська Г.В.
У 1965–1966 роках Колмогоров та Мартин-Леф представили поняття
випадковості у новому вигляді. Вони визначили, коли послідовність, що
складається з 0 і 1, можна вважати випадковою. Основна ідея полягає в
наступному. Чим складніше описати послідовність (тобто чим довше
"найкоротша" програма, що конструює цю послідовність), тим більш
випадковою її можна вважати. Довжина "найкоротшої" програми різна для
різних комп'ютерів. Тому обирають стандартну машину, що називають
машиною Тьюринга. Мірою складності послідовності є довжина
найкоротшої програми на машині Тьюринга, яка генерує цю послідовність.
Складність – міра іррегулярності. Послідовності довжиною N називаються
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випадковими, якщо їх складність близька до максимальної, а більшість
послідовностей є такими. Мартин-Леф довів, що ці послідовності можна
вважати випадковими, оскільки вони задовольняють усім статистичним
тестам на випадковість. Таким чином, складність і випадковість тісно
взаємопов'язані. Якщо програміст збирається отримати "справжні" випадкові
числа, то в силу результатів Колмогорова та Мартин-Лефа він може зробити
це тільки за допомогою достатньо довгої програми. В той же час на практиці
генератори випадкових чисел достатньо кроткі. В цьому і полягає парадокс
метода Монте-Карло.
Послідовності, що генеруються короткими програмами і такі, що
використовуються в якості випадкових, в дійсності задовольняють лише
деяким, але не всім тестам на випадковість. Однак в у додатках це майже не
створює проблем. Наприклад, для чисельного інтегрування достатньо мати
псевдовипадкові числа, рівномірно розподілені на деякому інтервалі.
Припустимо, що потрібно проінтегрувати функцію обмеженої варіації
на інтервалі (0; 1).
1

Величина

І   f  x dx

наближається

арифметичним

середнім

0
N

1
 f xi  не тільки тоді, якщо послідовність х1, х2 ,хN випадково і
N i 1
рівномірно розподілена на інтервалі (0; 1). Достатньо вимоги рівномірного
розподілу цієї послідовності. Це означає, що D N  sup c x, N   x  0 ,
ІN 

0  x 1

якщо N   , де cx, N  – відношення числа елементів послідовності

х1, х2 , хN , що належать інтервалу (0; x), до N, тобто відносна частота.
Можна показати, що

I  I N  V f DN , де V f – стала величина, що

залежить від функції f (повна варіація функції f). Звідси випливає, що
наближення для I тим точніше, чим менше DN . Однак значення DN
мінімальне не тоді, коли беруть випадкову послідовність. Для випадкової
послідовності порядок наближення дорівнює N



1
2,

а для невипадкової

послідовності можна отримати точність порядку N  1 ln N .
Часто замість того, щоб намагатися впоратися з невловимим поняттям
випадковості, слід використовувати детерміновані послідовності, які краще
підходять до розв'язання конкретної задачі. В цьому полягає суть квазіметода
Монте-Карло.
Послідовності випадкових чисел застосовуються достатньо широко.
Вони потрібні для чисельного інтегрування, для чисельного розв'язку
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диференціальних рівнянь, для моделювання на обчислювальних машинах
фізичних, хімічних, біологічних, технічних та економічних задач та інше.
Вони допомагають при розв'язання задач дорожнього руху, транспортних та
інших оптимізаційних задач, а також при створенні астрономічних моделей.
За допомогою випадкових чисел можна перевіряти ефективність
різноманітних комп'ютерних програм.

ЖИТТЯ ТА НАУКОВИЙ ШЛЯХ МАТЕМАТИКА, МЕХАНІКА І
ПЕДАГОГА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Автор: ст. гр. ВВ-21 Чесноков Ілля Сергійович
Керівник: ст. викл. Стасенко О.М.
Багато хто задається питанням – хто такий Михайло Васильович
Остроградський, який його життєвий шлях та досягнення? У цій роботі
наведені відповіді на ці питання: біографія та життєвий шлях видатного
математика та фізика Михайла Васильовича Остроградського, який був
занесений у список ЮНЕСКО як один з найвпливовіших математиків всього
світу; його раннє життя та початок наукового шляху; педагогічна діяльність у
Парижській академії наук.
Життєвий шлях
Народився в селі Пашенівка (нині Козельщинський район Полтавської
області) у дворянській родині. Дитинство проходило у рідному селі
Пашенівці. Уже в ранньому віці у нього проявилося значне зацікавлення до
математичних обчислень і він вимірював різні предмети: вози, дерева,
глибину ярів та криниць. 1809 року його відвезли до Полтави в гімназію, де
він навчався до 1816 року, коли надумав стати військовим. Але за
рекомендацією свого дядька поступив до Харківського університету.
У 1820 році йому присудили ступінь кандидата наук, однак міністр
духовних справ і народної освіти не затвердив рішення Ради, мотивувалося
це його «вільнодумством» і невідвідуванням лекцій із богослов'я. Обурений
Михайло відмовився не тільки ще раз складати іспити, а й від диплома
університету з вимогою викреслити його ім'я зі списків колишніх студентів.
Здавалося б усе втрачено, кар'єра зруйнована.
Однак талановитий юнак їде навчатися до Парижа, хоч у Росії
закордонні дипломи ніякого значення не мали. У 1822–1828 рр.
вдосконалював свої студії у Колеж де Франс у Парижі, де слухав лекції
Ампера, Коші, Лапласа, Пуассона, Фур'є та ін.
60

Незабаром він зробив перші серйозні спроби своїх сил у математиці й
особливо в інтегральному численні, за що отримав особливу похвалу
від Коші.
У 1828 повернувся до родини як прославлений вчений та математик
признаний у Американському та Парижському університеті. До кінця свого
життя був видатним діячем науки і культури, організатором науководослідницької групи на території України та частини Російської імперії.
Наукова діяльність
Автор 40 праць із математичного аналізу (нескінченно-малих,
інтегрування раціональних функцій), математичної фізики (диференціальні
рівняння поширення тепла у рідких твердих тілах), теоретичної механіки.
Остроградський відкрив метод інтегрування раціональних функцій (метод
Остроградського) встановив формулу перетворення інтеграла по об'єму в
інтеграл по поверхні, названу його ім'ям.
Один із засновників петербурзької математичної школи. Його учні —
математики І. О. Вишеградський, М. П. Петров, Д. І. Журавський, І. П.
Колонг. Світ знає його дослідження з теорії чисел, алгебри, теорії
імовірностей та варіаційного числення. Відомий популяризатор наукових
знань. Власним коштом видав твори Л. Ейлера, К. Гаусса та ін. Автор низки
науково-популярних статей, підручників та навчально-методичних видань.
Педагогічна діяльність
З 1828 р. професор вищих шкіл у Петербурзі. Учень Лапласа, Ампера.
Викладач Колегії Анрі IV (Париж), професор Петербурзького університету та
Морського кадетського корпусу, Інституту корпусу інженерів шляхів
сполучення (з 1830 р.), Головного педагогічного інституту (з 1832 р.),
Головного інженерного училища (з 1840 р.), Головного артилерійського
училища (з 1841 р.). член Петербурзької АН (з 1830, у віці 29 років),
Паризької (з 1856 р.), Римської й Туринської Академій наук). З 1830 року
екстраординарний, 1831 року — ординарний академік СПб АН.

ПРОСТІР І ЧАС
АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ПИЛИПОВИЧА КРАВЧУКА
Автор: ст. гр. ВВ-21 Терновий Гліб Валерійович
Керівник: ст. викл. Стасенко О.М.
Миха́йло Пили́пович Кравчу́к. Український математик, академік АН
УРСР, доктор фізико-математичних наук, професор Київського
61

політехнічного інституту. Учасник багатьох міжнародних математичних
конгресів. Мав широкі контакти із світовою математичною громадськістю.
Співавтор першого тритомного словника української математичної
термінології. Методи М. Кравчука використані в США, Японії та інших
країнах при моделюванні кібернетичної техніки. Наукові праці М. Кравчука
широко використовували американські автори першого у світі комп'ютера.
Життєвий Шлях
Народився 27 вересня 1892 р. у селі Човницях на Волині в сім'ї
землеміра, сина селянина-шевця. Початкову освіту хлопчик здобуває вдома.
1901 р. він разом з батьками перебирається до Луцька, де в 1910 р. закінчує з
золотою медаллю гімназію. Цього року він вступає на фізико-математичний
факультет Університету Святого Володимира в Києві. М. Кравчука звільнили
від плати за навчання, він отримував стипендію 50 карбованців, бо всі іспити
складав на «весьма удовлетворительно» («відмінно»). Чотири роки пізніше
Михайло Кравчук закінчує університет з дипломом І ступеня.
1937 року він звинувачений у націоналізмі, шпигунстві,
антирадянщині. Йому закидають листування з «польськими запроданцями»
М. Зарицьким та М. Чайковським. 21 лютого 1938 року Михайла Кравчука
заарештували. 23 вересня 1938 р. вченого було засуджено до 20 років в'язниці
та 5 років заслання. З Лук'янівської в'язниці його відправляють до
Владивостока і далі у трюмі суховантажного судна «Джурма» морем - на
Колиму. 9 березня 1942 року Михайла Кравчука не стало. 15 вересня 1956 р.
реабілітований.
Наукова діяльність
Одна за одною з'являються друковані праці. Глибокі результати з теорії
білінійних форм та лінійних перетворень завершується докторською
дисертацією «Про квадратичні форми та лінійні перетворення», яку вчений
блискуче захищає 14 грудня 1924 р.
Це був перший в УРСР захист докторської дисертації. 1925 року
Михайлу Кравчукові було присвоєно звання професора. Далі займається
питанням узагальненої інтерполяції. Через чотири роки український вчений
їде на Міжнародний математичний конгрес в Італію.
Дорогою виступає на засіданні Математичного товариства в Парижі. У
1929 році кандидатуру Кравчука висувають у дійсні члени Всеукраїнської
академії наук. Кандидатом до ВУАН його висунуло понад сто організацій.
Михайло Кравчук - автор понад 180 наукових робіт, в тому числі більше
десятка монографій з різних галузей математики. Його наукові результати
дістали міжнародне визнання. Серед них і перший проект комп'ютера.
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Його методи особливо використовуються тепер у зв'язку з розвитком
кібернетики, зокрема при програмуванні багатьох складних явищ і процесів.
Український учений одержав фундаментальні результати в теорії
ймовірностей, пов'язані з біноміальним розподілом. Саме він увів
многочлени цього розподілу, відомі тепер у світовій математиці як
многочлени Кравчука.
Михайло Кравчук одержав багато нових результатів в області
інтерполяції та механічних квадратур, зокрема повністю розв'язав питання
про визначення механічної квадратури її коефіцієнтами та коефіцієнтами
квадратур нижчих порядків. Він одержує низку глибоких результатів із теорії
функцій дійсної та комплексної змінних, теорії диференціальних та
інтегральних рівнянь, теорії імовірностей та математичної статистики.
Михайло Пилипович Кравчук є одним із засновників Інституту
математики (1934 р.) та організатором першої в Україні математичної
олімпіади школярів (1935).

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ
В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ
Автор: ст. гр. БЦІ-12 Тітар Олена Сергіївна
Керівник: ст. викл. Бабаєва О.В.
Використання математичних моделей є одним з найбільш ефективних
методів вивчення різноманітних фізичних процесів і явищ. Математичні
моделі допомагають зрозуміти фізичний процес, дають можливість
установити якісні та кількісні характеристики його стану, з їх використанням
можна передбачити подальший розвиток процесу без натуральних
експериментів, проведення яких у багатьох випадках є надто дорогим або
просто неможливим.
Вивчаючи фізичні явища, не завжди вдається безпосередньо знайти
закони або формули, які пов’язують між собою величини фізичного процесу,
але часто можна виявити певну функціональну залежність між невідомими
характеристиками процесу, швидкостями їх зміни й часом, тобто знайти
рівняння, які містять похідні невідомих характеристик процесу.
Розв’язування задачі дослідження певного фізичного явища чи процесу
можна розділити на два етапи:
1. Складання диференціального рівняння, яке при певних припущеннях
описує сутність явища чи процесу.
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2. Знаходження розв’язку диференціального рівняння, тобто
функціональної залежності між величинами, які характеризують фізичне
явище.
Для складання диференціальних рівнянь природничих наук
використовують фізичний зміст першої та другої похідних, а також додаткові
умови та закони, притаманні конкретній галузі науки.
Використовуючи диференціальне рівняння, було розглянуто одну з
прикладних задач, а саме, задачу про розмноження бактерій.
Матеріали і методи. Використовуючи математичний апарат, а саме
диференціальне рівняння першого порядку із заданою початковою умовою
(задача Коші), розв’язано одну із задач про розмноження бактерій.
Результати. Нехай у початковий момент було m0 бактерій. Позначимо
через m(t) кількість бактерій у момент часу t (m(0) = m0) . Із експерименту
відом, що кількість розмноження бактерій за сприятливих умов пропорційна
їхній кількості. Цей біологічний експериментальний закон дає змогу
написати диференціальне рівняння розмноження бактерій:
m`( t ) = km ( t ), k > 0.
(1)
Коефіцієнт пропорційності k залежить від виду бактерій та умов, у яких
вони перебувають. Його можна визначити експериментально.
Початкова задача звелась до наступної математичної задачі: «Знайти
розв’язок m = m( t ) рівняння (1), для якого m(0)=m0 і з рівності m( t ) = 2m0
визначити час подвоєння початкової кількості бактерій».
Оскільки m( t ) > 0, то, поділивши обидві частини рівняння (1) на m( t )
отримаємо:
(ln m( t ))`= k,
ln m( t ) = kt + C1
(2)
Позначивши C1= ln C, C > 0 з рівняння (2) маємо:
m( t ) = Ce kt .
Щоб з цієї множини функцій отримати таку, яка описує процес
розмноження бактерій, скористаємось рівністю m(O) = m0. Остаточно маємо:
m( t ) = m0e kt .
Час , за який кількість бактерій подвоїться, визначається з рівняння:
2m0 = m0e kt
1

Звідси t = ln 2.
𝑘

Висновки: час, впродовж якого кількість бактерій подвоюється,
залежить від початкової кількості бактерій.
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МАТЕМАТИКА В АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. А-13 Попович Владислав Володимирович
Керівник: ст. викл. Бабаєва О.В.
Архітектура – найдавніша сфера людської діяльності. Головний сенс
поняття архітектура полягає в тому, що це сукупність будівель та споруд
різного призначення, це простір, створений людиною і необхідне для його
життя та діяльності. Математика – головний путівник до архітектури. Без
математичних дій неможлива реалізація архітектурного об'єкта.
Добре знати математику потрібно навіть при виконанні порівняно
нескладних креслень. Архітектори використовують в своїй роботі
математичні формули, теореми та властивості геометричних фігур. Сучасний
архітектор повинен бути знати аналітичну геометрію і математичний аналіз,
основи вищої алгебри та теорії матриць, володіти методами математичного
моделювання та оптимізації.
Міцність споруди забезпечується не тільки матеріалом, з якого вона
створена, але й конструкцією, яка використовується в якості основи при її
проектуванні та будівництві. Міцність споруди безпосередньо пов'язана з
тією геометричною формою, яка є для неї базовою. Математик б сказав, що
тут дуже важлива геометрична форма (тіло), в яке вписується спорудження.
Розглянемо деякі цікаві архітектурні проекти з точки зору математики.
Будинок-формула. Австралійський архітектор Чарльз Райан Макбрайд
на замовлення одного з клієнтів побудував в одному з передмість Мельбурна
будинок, в якому складно зрозуміти яка зі стін є зовнішньою, а якавнутрішньої. В основі дизайну лежить стилізація під орігамі та хитра
математична концепція «пляшки Клейна» – загадкового об'єкта без країв,
схожого з листом Мебіуса, – двовимірного топологічного простору, у якого
зовнішня поверхня плавно перетікає у внутрішню.
Архітектура: Cloud City – міждисциплінарна інсталяція на даху музею
Метрополітен у Нью-Йорку (США). Унікальна структура є частиною
великого об'єму роботи, що включає експерименти в космосі і архітектурі,
дослідження соціальних відносин і громадських зв'язків. Вражаючий
геодезичний купол побудований з шістнадцяти взаємопов'язаних
многогранників, з'єднаних металевими «суглобами» і залізними тросами.
Проект елітного житлового будинку в Нью-Йорку, у формі
перевернутих сходів. Тобто верхні поверхи, такими сходинками зміщуються
у бік і в загальній складності будуть нависати над сусідньою будівлею на
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цілих 10 метрів, завдяки чому з одного боку будівлі вийдуть вікна в підлозі, а
з іншого такі своєрідні балкони.
Китайське сонячне «віяло». У китайському місті Дечжоу в провінції
Шаньдун знаходиться незвичайний будинок. Зовні він схожий на величезне
розгорнуте віяло, що стоїть біля берега моря. В історію архітектури воно
потрапило за те, що це, будівля з найбільшою у світі кількістю сонячних
батарей. Вони займають практично весь похилий дах цього
багатофункціонального центру. Всі ці сонячні батареї спрямовані строго на
Схід – у бік сходу сонця. І з перших ранкових промінчиків вони починають
виробляти електроенергію. Ці сонячні батареї повністю забезпечують
потреби цієї будівлі.
Замкнений цикл. Будинок висотою більше 200 м являє собою
добудову до хмарочосу-призми, в даному випадку - до парних башт. Тут
вони з'єднані на рівні вершин 75-метровим консольним виносом висотою в
14 поверхів. Так як. виростають вони із загальної «бази», в результаті
виходить «петля», в якій архітектор розмістив весь цикл ТВ-виробництва, від
початку роботи до передачі програми в ефір. Крім того, за цим маршрутом
розташована серія громадських просторів, кульмінація яких – оглядовий
майданчик зі скляною підлогою в консолі. Цей задум – спроба хоча б умовно
зробити роботу китайського телебачення доступною і зрозумілою публіці.

ФРАКТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Автор: ст. гр. П-22 Спіранде Олександр Сергійович
Керівник: доц. Щелкунова Л.І.
Метою даної роботи є ознайомлення з основними властивостями
фрактальних структур та дослідження методів фрактального аналізу
будівельних матеріалів.
Пошук взаємозв’язків показників якості будівельних матеріалів з їх
структурою є однією із головних задач сучасного матеріалознавства. В
останні часи для розв’язання цієї задачі все частіше застосовують
фрактальний аналіз. Зокрема, величину фрактальної розмірності, яка є
кількісною мірою фрактального об’єкту, вважають характеристикою
шорсткості матеріалу або складності його структурованості.
Так, фрактальні підходи використовують для аналізу пористості
будівельних матеріалів, розрахунку міцності під час аналізу кривих
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деформування при стисненні або розтягненні, оцінці механічних
властивостей металів тощо. В цих задачах знаходять аналітичні залежності,
які пов’язують фрактальну розмірність зі стандартними характеристиками
матеріалу, зокрема, під час розтягнення або стиснення.
Наприклад, у механіці руйнування встановлено зв’язок між величиною
фрактальної розмірності D контуру тріщини довжини l та критичним
значенням інтенсивності напруження КІс, що характеризує тріщиностійкість
матеріалу
0 ,5
(1)
K Icf  K Ic lt l  ~ K Ic l 0 ,51D  ,
де K Icf – критичне значення коефіцієнта інтенсивності напружень для
фрактальної тріщини; K Ic – критичне значення коефіцієнта інтенсивності
напружень для фрактальної тріщини в макромасштабі, тобто
тріщиностійкість матеріалу; D – фрактальна розмірність; l – обраний
масштаб вимірювання.
Ці співвідношення перевірені експериментально при випробуваннях
зразків стали різних марок в умовах динамічного і квазістатичного розтягу.
Також встановлена наступна залежність між стандартними
характеристиками матеріалу на розтяг і фрактальною розмірністю:
ln2   B 1    / A
Df 1
,
(2)
2 ln Z  ln1   
де σB – тимчасовий опор; ψ – відносне звуження після розриву; δ –
відносне подовження. Для експериментів, що описані в цій роботі, lnZ =
6,435, і в цьому випадку значення δ, при якому значення Df максимально,
дорівнює 0,4.
Величина А обчислюється за формулою A  Wc E / 20,5 , де Wc —
поглинена в процесі пластичної деформації питома енергія; α < 1 —
l  l   100 і
константа, яка визначається в експерименті;   k 0
l0



F0  Fk   100 , де
F0

l0  11,3 F0 — початкова розрахункова довжина; l k —

кінцева розрахункова довжина; F0 — початкова площа поперечного перерізу
зразка; Fk — площа поперечного перерізу зразка після розриву.
З формули (2) випливає, що фрактальна розмірність збільшується при
зменшенні межі міцності σB. Цей висновок узгоджується з фізикою процесу,
оскільки, чим менше σB (відповідно δ і ψ при цьому зростають), тим матеріал
більш пластичний, а, значить, руйнування зразка стає в'язким і відбувається
за рахунок утворення і злиття мікро- і мезопор.
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Отримані співвідношення дозволяють провести аналіз впливу
фрактальності тріщин на критичний коефіцієнт інтенсивності матеріалу K Ic .
Скориставшись формулою (1) і набутих значень фрактальної розмірності,
можна оцінити значення K Ic для різних марок сталі.
Таким чином, результати експерименту підтверджують, що при
зменшенні межі міцності фрактальна розмірність Df збільшується, причому
значення Df для високоміцної сталі менше значень Df для більш пластичної і
менш міцної сталі тієї ж марки.

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ
ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКЦІЇ
Автор: ст. гр. БЦІ-22 Чернявський Ілля Вікторович
Керівник: доц. Щелкунова Л.І.
Метою даної роботи є ознайомлення з математичними основами теорії
оптимізації та дослідження задачі багатокритеріальної оптимізації
будівельних конструкцій.
Оптимальним називають такий допустимий проект, реалізація якого
призводить до оптимуму показників якості. Таки показники називають
критеріями оптимальності, їх може бути декілька і у цьому випадку задачу
називають багатокритеріальною.
Розглянемо приклад оптимізації вала за вагою і жорсткістю, який
ілюструє багатокритеріальний підхід до задач оптимального проектування
конструкцій. Проектується вал, який передає крутний момент. Вал є
трубчастою конструкцією з круглим перерізом і довжиною L = 0,8 м (рис. 1).
До одного з кінцевих перерізів валу може бути прикладений максимальний
крутний момент Т = 60 н.м. Потрібно вибрати таку конструкцію вала, тобто
підібрати такі значення радіуса перерізу вала r і товщини стінки вала t, за
яких він буде мати необхідну міцність при найменшій вазі і найбільшої
жорсткості. Щоб задовольнити цим вимогам використовується матеріал, що
володіє високою питомою міцністю – сплав, який має такі властивості:
щільність  = 7800 кг/м3 , модуль пружності (Модуль Юнга) Е = 12,1 ∙
109 Н/м2 ; коефіцієнт Пуассона μ = 0,3 (модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона
спільно визначають пружні характеристики сплава), межа міцності на
зрушення 𝑆пр = 0,141 ∙ 108 Н/м2 .
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Рисунок 1 - Конструкція проектованого валу
З практичних міркувань, обумовленими особливостями вала,
максимальне значення радіуса r не повинно перевищувати значення 𝑟max =
0,1 м, а товщина стінки вала t повинна бути не менше 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 0,002 м.
Необхідно визначити такі значення параметрів вала r і t при коефіцієнті
запасу міцності N = 2 (які забезпечують мінімальну вагу і його максимальну
жорсткість), щоб за цих умов вал не зруйнувався під впливом прикладеного
до нього максимального крутного моменту Т і не втратив стійкість під час
кручення.
Таким чином, математична модель задачі оптимізації конструкції вала
матиме такий вигляд:
𝑊(𝑟, 𝑡) = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝑡 ∙ 𝐿 ∙ 𝜌 → 𝑚𝑖𝑛; 𝜑(𝑟, 𝑡) =

𝑇∙(1+𝜇)
𝐸∙𝜋∙𝑟 3 ∙𝑡

→ 𝑚𝑖𝑛;

при обмеженнях:
𝐻1 (𝑟, 𝑡) = 𝑆пр ⁄𝑁 −

𝑇
2∙𝜋∙𝑟 2 ∙𝑡

≥ 0; 𝐻2 (𝑟, 𝑡) = 𝑆од.кр. ⁄𝑁 −

𝑇
2∙𝜋∙𝑟 2 ∙𝑡

≥ 0;

𝐻3 (𝑟, 𝑡) = 𝑟 − 𝑡 ≥ 0; 𝐻4 (𝑟, 𝑡) = 𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟 ≥ 0;
𝐻5 (𝑟, 𝑡) = 𝑡 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.
Поставлена задача вирішувалася з використанням метода виділення
головного критерію. Суть цього методу полягає в зведенні задачі
багатокритеріальної оптимізації до однокритеріальної і розв’язання її
методами, призначеними для вирішення задач однокритеріальної нелінійної
оптимізації. Оскільки реалізуються два критерію оптимізації, то розв’язання
задачі містить два етапи. На першому етапі в якості головного критерію
вибираємо вагу вала, на другому – кут закручування кінцевих перетинів вала
відносно один одного.
В результаті на першому етапі було отримано наступні оптимальні
значення радіусу вала і товщини стінки: r = 0,049 м, t = 0,002 м. При цьому
мінімальна вага вала дорівнювала Wmin = 3,841 кг, а кут закручування
кінцевих перетинів вала відносно один одного становив φ = 0,009 рад. На
другому етапі отримано такі відповідні оптимальні значення: r = 0,059 м, t =
0,002 м. При цьому мінімальний кут закручування кінцевих перетинів вала
відносно один одного становив φmin = 0,005 рад, а вага вала дорівнює W =
4,610 кг.
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ПОБУДОВА ГІПЕРБОЛОЇДІВ В MATHCAD
Автор: ст. гр. КН-21 Каменєв Деніс Олексійович
Керівник: доц. Щелкунова Л.І.
Метою даної роботи є ознайомлення з алгоритмами побудови
гіперболоїдів за допомогою програмних середовищ. Результатом
дослідження є побудова параболічного та еліптичного гіперболоїдів у
Mathcad.
В аналітичній геометрії у просторі поверхні другого порядку
визначають рівняннями другого порядку з трьома змінними. Так, однополий і
двополий гіперболоїди в декартовій системі координат визначаються
відповідними канонічними рівняннями:

x2 y 2 z 2
x2 y 2 z 2
   1 , 2  2  2  1 .
a b c
a 2 b2 c2
Найпростіший засіб побудови поверхні у Mathcad пов’язаний з явним
визначенням поверхні за допомогою рівняння z = f(x,y). Проте в більшості
випадків залежність явно виразити важко, тому для опису поверхонь
застосовують наступний алгоритм:
1.

 x  x(t ),

Задають масив S в параметричному вигляді S   y  y (t ),
 z  z (t ).


2. Застосовують функцію CreateMesh (яка відноситься до категорії
Vector and matrix), що повертає масив із трьох матриць з координатними x, y
и z параметричній поверхні, визначеної функцією (функціями) с двома
змінними в першому аргументі (аргументах). Формат виклику функції
наступний: CreateMesh (S , x1, x2, y1, y2, xgrid, ygrid, mesh). Тут: mesh – число
ліній в сітки функції; S – вид функції (або трьохмірний вектор); x1 – нижня
границя змінної x; x2 – верхня границя змінної x; y1 – нижня границя
змінної y; y2 – верхня границя змінної y; xgrid – число точок змінної х; , ygrid
– число точок змінної у.
Оскільки гіперболоїди можна побудувати як поверхні обертання, то для
їх побудови використовують перетворення координат. Наприклад,
однополий гіперболоїд є результатом обертання гіперболи у2 – х2 = 1 навколо
осі Ох, а двопалий – обертанням цієї гіперболи навколо осі Оу (рис.1)
Параметричні рівняння для повороту навколо осі Ох визначаються
рівностями:
x1(x, φ):= x,
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y1(x, φ):= y(x) . cos(φ),
z1(x, φ):= y(x) .sin(φ).
S1:= CreateMesh(x1, y1, z1, -4, 4, 0, 2π, 30)
F1

Рисунок 1. Однополий гіперболоїд як поверхня обертання
Для побудови двополого гіперболоїда (рис.2), як результат обертання
гіперболи – х2 = 1 навколо осі Оу, застосовують наступні параметричні
рівняння повороту навколо осі Оу:
x2(x, φ):= x cos(φ), y2(x, φ):= y(x), . z2(x, φ):= y(x) .sin(φ).
S2:= CreateMesh(x2, y2, z2, -4, 4, 0, 2π, 30)/

Рисунок 2 . Двополий гіперболоїд як поверхня обертання

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ ЗГАСАЮЧИХ КОЛИВАНЬ
Автор: ст. гр. РБЦІ–14 Чорний Андрій Олександрович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Гаєвська В.О.
Коливання, що відбуваються внаслідок періодичного зовнішнього
впливу на будь-яку фізичну систему, називаються вимушеними. Особливий
інтерес являють вимушені коливання систем, у яких можливі вільні
коливання. Прикладом такої системи є послідовний коливальний контур, 
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електричне коло, що складається з котушки індуктивності L, конденсатора
ємності С і резистора з опором R. Для створення вимушених коливань у
контур включають джерело E(t). Розглянемо послідовний контур. Під дією
генератора в контурі виникають і підтримуються вимушені електромагнітні
коливання, тобто, періодичні зміни напруги на елементах контура та струму
в ньому.
Найпростішим і найважливішим у теорії видом коливань є гармонічні
вимушені коливання, що створюються генератором
E (t )  E0 cos t
(1)
За законом Ома для ділянки кола квазістаціонарного електричного
струму (струму, величина якого в даний момент однакова у всіх елементах
кола) можна записати:
U R  U C  E  Es



IR   2  1   L

dI
 E (t ) ,
dt

(2)

де UC = 2  1  q C  різниця потенціалів (напруга) на обкладках
конденсатора, UR = ІR  напруга на опорі R, Es =  L(dІ/dt), E (t )  ЕРС
генератора (1), внутрішній опір якого вважається малим у порівнянні з R.
Виразимо величини UC та І через заряд конденсатора q: UC = q/C, І =
dq/dt, тоді Es =  L(d2І/dt2). Зробивши такі підстановки в (2), і, поділивши на
L, одержимо диференціальне рівняння вимушених електричних коливань у
контурі:
E0
d 2 q R dq
1



q

cos t ,
dt 2 L dt LC
L
або
E
d2q
dq
(3),
 2
 02 q  0 cos t
2
dt
dt
L
де 0  1/ LC  власна частота контура, тобто, частота вільних
коливань у цьому контурі за умови R = 0, і  = R/2L коефіцієнт загасання
контура.
Рівняння (3) являє собою неоднорідне диференціальне рівняння
другого порядку з постійними коефіцієнтами. Відомо, що його загальний
розв’язок складається із загального розв’язку qo(t) відповідного однорідного
рівняння та будь-якого частинного розв’язку q(t) повного рівняння.
Однорідна частина (3) має вигляд
d 2 qo
dqo
 2
 02 qo  0
2
dt
dt
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і відповідає вільним загасаючим коливанням у контурі, амплітуда яких
змінюється за законом А(t) = q0et Такі коливання виникають у момент
включення генератора й відіграють суттєву роль тільки протягом невеликого
проміжку часу  1/, після якого в контурі встановлюються стаціонарні
гармонічні коливання з частотою генератора  і сталою амплітудою. Тому
частинний розв’язок рівняння (3), що відповідає загасаючим вимушеним
коливанням заряду конденсатора контура можна подати у вигляді:
(4)
q(t )  q0 cos(t  0 ) ,
де q0  амплітуда, а 0  зсув фаз між коливаннями заряду
конденсатора та ЕРС генератора. Після підстановки (4) у (3) можна отримати
такі вирази q0 і 0:
E0
q0 
,
(5)
2
2 2
2 2
L 0    4  



0  arctg



2
.
02   2

(6)

ДВАНАДЦЯТИРІЧНА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ
Автор: ст. гр. БЦІ–11 Бородаєвський Олександр Валерійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Гаєвська В.О.
Система числення – символічний метод запису чисел, подання чисел
за допомогою письмових знаків. Система числення дає уявлення безлічі
чисел, дає кожному числу унікальне подання (або, принаймні, стандартний
вигляд), відображає алгебраїчну і арифметичну структуру чисел. До систем
числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є
вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,... з деякої їх
скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості
виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Від вдалого чи
невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання
зазначених задач і її використання на практиці.
Системи числення поділяються на: позиційні, непозиційні, змішані.
У позиційних системах числення один і той же числовий знак (цифра) в
запису числа має різні значення в залежності від того місця (розряду), де він
розташований. Під позиційною системою числення зазвичай розуміється bкова система числення, яка визначається цілим числом b>1, так званою
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основою системи числення. У позиційних системах чим більше основа
системи, тим менша кількість розрядів (тобто цифр) потрібна при записі
числа.
У непозиційних системах числення величина, яку позначає цифра, не
залежить від положення в числі. Канонічним прикладом майже
непозиционной системи числення є римська, в якій в якості цифр
використовуються латинські літери. У нумізматиці особливо велику вагу має
дванадцятирічна система.
Дванадцятирічна система числення (Дуодецимальна) – позиційна
система числення з основою 12. Використовуються цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, A, B. Число 12 могло б бути дуже зручною основою системи числення,
оскільки воно ділиться без залишку на 2, 3, 4 і 6. Число ж 10 —
основа десяткової системи числення без залишку ділиться лише на 2 і 5.
Дванадцятирічна система числення виникла у давньому Шумері. Згідно з
однією гіпотезою, число 12 відповідає кількості фаланг чотирьох пальців на
руці, якщо рахувати їх великим пальцем.
Деякі народи Нігерії та Тибету використовують таку систему числення.
Широке поширення до першої третини XX століття мали елементи
дванадцятирічної системи числення. Число дванадцять (дюжина) навіть
становило конкуренцію десятці в боротьбі за почесний пост основи
загальновживаної системи числення. Справа в тому, що число 12 має більше
дільників (2, 3, 4, 6), ніж 10 (2 і 5). Тому у дванадцятирічній системі числення
більш зручно здійснювати розрахунки, ніж в десятковій. Не дивно, що в XIX
столітті серед математиків лунали голоси за повний перехід на цю систему
числення. І тільки можливість рахунку по пальцях рук схилила чашу ваг на
сторону числа 10.
Проте, дюжина досить міцно ввійшла в наше життя: у добі дві дюжини
годин, година ділиться на п'ять дюжин хвилин, коло містить тридцять дюжин
градусів, фут ділиться на дванадцять дюймів. Вплив дванадцятирічної
системи числення відчувається сьогодні хоча б у тому, що олівців або
фломастерів у наборі звичайно буває 6, 12 або 24; чайні й столові сервізи
бувають на 6 або на 12 персон; комплект носових хусток — 12 штук.
Елементом дванадцятирічної системи в сучасності може служити
рахунок дюжинами. Перші три степені числа 12 мають власні назви:

1 дюжина = 12 штук

1 гросс = 12 дюжин = 144 штуки

1 маса = 12 гроссів = 1728 штук
Перехід до дванадцятирічної системи числення пропонувався в часи
Великої французької революції, на засіданнях Революційної комісії з ваг і
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мір. У 1944 році було організоване Дванадцятирічне товариство Америки, що
об'єднало активних прихильників однойменної системи числення. Проте,
основним аргументом проти цього завжди служили, очевидно, величезні
витрати, і неминуча плутанина при переході.

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ КРИВИХ ДРУГОГО ПОРЯДКУ НА
ПЛОЩИНІ В РІЗНОМАНІТНИХ СИСТЕМАХ КООРДИНАТ
Автор: ст. гр. БЦІ–15 Гук Олексій Олегович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Гаєвська В.О.
Тема конічних перетинів сьогодні, як ніколи, актуальна в області науки
та техніки. Причиною такої надмірної уваги стали властивості кривих,
утворених від конічніх перетинів. У наш час особливо важливою кривою
другого порядку вважається парабола, що утворена від перетину конуса
площиною, паралельною твірній конуса. Її властивість - відбивання променів
та радіохвиль, потрапивших до умовного фокусу еліптичного параболоїда,
від усієї його поверхні та навпаки. Гроші в цю технологію вкладаються за
одної простої причини - розвиток супутикових станцій, що працюють за цією
технологією. Подальший розвиток цієї технології може вплинути на сферу
мобільного, теле та інтернет зв'язку, покращивши їх роботу. Це фізичне
явище, як інші явища, що демонструють нам криві другого порядку, може
дати розвиток оптиці (еліптоїди), архітектурі (гіперболоїди й параболоїди),
фізиці, космічним технологіям та навіть комп'ютерній графіці.
У давні часи математики активно використовували метод розсікання
певної об'ємної геометричної фігури площиною під певним кутом, сучасні ж
методи дослідження кривих передбачають собою формули канонічних видів
кривих на графіках площин..
Криві другого порядку були вперше розглянуті у зв'язку із завданням
подвоєння куба, вони представлялись як плоскі перерізи прямокутного,
тупокутного і гострокутного конусів обертання. Таке стереометричне
подання гарантувало існування і безперервність розглянутих кривих. Потім
переходили до висновку основних планіметричних властивостей перетину,
який древні називали симптомом (рівнянням кривої).
На звичній мові аналітичної геометрії, можна сказати, конічні перетини
розглядалися по відношенню до прямокутній системи координат, причому
одна з осей збігалася з головним діаметром, а друга проходила
перпендикулярно до неї через вершину кривої; пізніше стали відноситикриві
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до будь-якого діаметру дотичній проведеній в одному з його кінців, тобто до
деякої косокутної системи координат.
Алгебраїчною кривою другого порядку називається крива Г, рівняння
якої в декартовій системі координат має вигляд
Ax2 + 2Bxy + Cy2 + Dx + Ey + F = 0,
де не всі коефіцієнти А, В і С рівні одночасно нулю (в іншому випадку
Г - пряма, тобто алгебраїчна крива першого порядку).
Криві другого порядку діляться на вироджені і невироджені.
Вироджені криві другого порядку це прямі і точки, які задаються рівнянням
другого ступеня. Якщо рівняння другого порядку не задовольняє жодна
точка площини, то теж кажуть, що рівняння визначає вироджену криву
(уявну криву другого порядку).
Враховуючи директоріальну властивість кривих другого порядку
можна вивести рівняння кривої другого порядку в полярній системі
координат, полюсом якої є фокус , полярна вісь перпендикулярна до
директриси. Рівняння еліпса, гіперболи і параболи в полярних координатах
мають вигляд:
p

,
1  e cos
де e - ексцентриситет кривої.
Якщо e<1 , то крива, задана рівнянням (1), є еліпс.
Якщо e>1, то крива - гіпербола.
Якщо e=1, то крива - парабола.
p - фокальний параметр для еліпса і гіперболи, знаходиться за
формулою:
b2
p
a
Для параболи p мас те ж саме значення, що й у рівнянні y 2  2 px .
При цьому полюс розташовано для еліпса в лівому фокусі, для
гіперболи - в правому фокусі.

ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ

Автор: ст. гр. БЦІ-18 Лобас Данил Олександрович
Керівник: ст. викл. Посилаєва Р.В.
Елементи математичного аналізу займають значне місце в області
математики. Мова інтеграла дозволяє строго формулювати багато законів
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природи. В дисципліні «Вища математика» за допомогою інтегрального
числення обчислюються довжини, площі і об’єм геометричних фігур. Однак
можливості застосування визначеного інтеграла такими завданнями не
обмежується. У фізиці інтеграл використовують для обчислення роботи
змінної сили, шляхи, пройдений тілом, знаходження тиску рідини на
вертикальну пластинку, обчислення статичних моментів і координат центра
ваги плоскої кривої. В астрономії – інтеграли енергії і площ, рух зірок. В
хімії – вимірювання ентропії при нагріванні (охолодженні) від Т1 до Т2 при
постійному обсязі або постійному тиску. У біології – для знаходження
чисельності популяцій, біомаси популяцій, середньої довжини прольоту
птахів. У медицині – комп'ютерна томографія, вивчення гемодинаміки – рух
крові по судинах. За допомогою інтегралів в медицині обчислюють
інтегральну швидкість для судини (артерії або вени), знаючи лінійну
швидкість кровотоку, так само можна розрахувати ударний об’єм (об’єм
крові). В економіці інтегральне числення використовують для прогнозування
матеріальних витрат, знаходження споживчого надлишку, визначення обсягу
випуску продукції, визначення економічної ефективності капітальних
вкладень, при оцінці диференціації доходів населення.
Визначений інтеграл є не лише потужним засобом розв’язання
прикладних задач, а й універсальною мовою теорії, яка створює нові
можливості для наукових досліджень.
Наведені приклади далеко не вичерпують можливостей використання
визначеного інтегралу, але демонструють широкий спектр застосування
інтегрального числення в різних наукових областях, і тим самим доводять
невід’ємну важливість інтегралів в нашому житті.

ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА В ОЦІНЦІ
ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
Автор: ст.гр. БЦІ-18 Золотарьов Олександр Артемович
Керівник: ст. викл. Посилаєва Р.В.
У моделюванні економічних процесів роль інтеграла розглядається не
дуже часто, але, незважаючи на це, інтегральне числення надає багато
можливостей для моделювання та вивчення процесів, що відбуваються в
економіці. Визначений інтеграл застосовують також при оцінці диференціації
доходів населення.
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Ще на початку XX ст. економіст В. Парето встановив, що нерівність в
доходах населення властива для кожної країни. У 1920-і роки вчені-статисти
американець Макс Лоренц та італієць Коррадо Джині незалежно один від
одного провели дослідження нерівності розподілу доходів і розробили
спеціальні показники, що дозволяють судити о нерівності цього розподілу:
криву Лоренца та коефіцієнт Джині. Введемо ці поняття. Крива Лоренца
відображає кумулятивні (накопиченні) частки доходу населення.
Побудування кривої Лоренца зручно розглядати за допомогою наступного
прикладу.
Уявимо економіку, що складається з 3-х груп: А, B, C. Дохід групи А
складає 1000 одиниць, дохід групи В складає 3000 одиниць, дохід групи С
складає 6000 одиниць. Для побудування кривої Лоренца знайдемо частки
кожної групи у загальному доході. Загальний дохід складає 10000. Тоді
частка групи А складає 10%, частка В складає 30%, частка С складає 60%.
Далі будемо шукати кумулятивні (накопиченні) частки доходів і чисельності
населення для кожної групи почав з найбіднішої та поступово додаючи більш
заможні групи. Частка в населенні групи А складає 33%. частка її доходу
складає 10%. Потім додаємо в аналіз більш заможну групу В. Сукупна частка
А+В в населенні складає 67%. Сукупна частка А+В в доході складає 40%
(10%+30%). Далі додаємо в аналіз ще більш заможну групу С. Сукупна
частка А+В+С в населенні складає 100% (10%+30%+60%). Якщо отримані
результати побудувати на графіку в декартовій системі координат, де ось Ох
– частка населення, ось ОУ – частка доходів. Лінія, що з’єднує ліву нижню
точку та праву верхню точку графіку, називається прямою «абсолютної
рівності». Це гіпотетична лінія показує, що було б, якщо доходи в економіці
розподілялися рівномірно. При нерівномірному розподілі доходів крива
Лоренца лежить лівіше цієї лінії, причому чим більше ступінь нерівності, тим
сильніше кривизна кривої Лоренца. А чим нижче ступінь нерівності, тим
більше вона наближена до лінії абсолютної рівності. В нашому випадку
крива Лоренца є кусочно-лінійною, тому що в нашому аналізі ми
відокремили тільки три групи населення. Крива Лоренца наглядно дозволяє
судити о ступені нерівності доходів в економіці за її кривизною. Крива
Лоренца показує кумулятивний процент загального доходу, що був
отриманий від загального числа отримувачів, починаючи з найбіднішої
групи. Для кількісного вимірювання ступеню нерівності доходу по кривій
Лоренца існує спеціальний коефіцієнт – індекс Джині.
Індекс Джині вимірює ступінь, в якому розподіл доходів або витрат на
споживання окремих осіб в економіці відрізняється від абсолютної рівності в
розподілі. Коефіцієнт Джині визначається як площа між кривою Лоренца і
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гіпотетичною прямою «абсолютної рівності», що виражена як процент від
максимальної площі під кривою. Таким чином, коли індекс Джині дорівнює
0, це означає повну рівність, а показник 100 означає абсолютну нерівність.
Після вивчення матеріалів по темі, ми зацікавились, як же виглядає
коефіцієнт Джині для нашої країни, як він змінювався з часом. Криві
Лоренца для України, побудовані на основі експертних оцінок розподілу
грошових доходів населення в Україні, та визначені коефіцієнти Джині: у
2014 – 24,1; у 2016 – 24,3; у 2017 –25,5; у 2018 – 26,3%, говорять про
загострення нерівності населення в доходах. Нерівність в розподілі доходів є
не тільки важливим економічним показником, але й характеристикою
соціального благополуччя або неблагополуччя в суспільстві. Саме тому
індекс Джині можна використовувати як своєрідний індикатор, якій оцінює
ефективність соціально-економічних перетворень в суспільстві.

ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА В БУДІВЕЛЬНИХ
ЗАДАЧАХ
Автор: ст. гр. БЦІ-18 Лаптєв Ігор Володимирович
Керівник: ст. викл. Посилаєва Р.В.
Визначений інтеграл знаходить широке застосування при розв’язанні
задач геометрії, механіки, фізики, електротехніки та інших.
Зупинимося на прикладі застосовування інтегрального числення в
будівельній задачі: виставковий павільйон, поперечний переріз якого є
параболічний сегмент, має довжину b=20м, ширину 2a= 20м, висоту h=6м.
Знайти будівельний об’єм будівлі V і площу покрівлі S.
Будівельний об’єм будівлі V обчислюємо за формулою
V=S1b,
(1)
де S1 – площа поперечного перерізу (параболічного сегменту).
Для находження S1 виберемо систему координат ХОУ так, щоб її
початок збігся з вершиною сегмента, вісь ОХ пройшла уздовж дотичної до
параболи у її вершину, а вісь ОУ була спрямована вертикально, але вниз. У
такій системі координат рівняння обмежуючий сегмент параболи має вид
h
y  2  x2 .
a
а

h
4


Шукана площа перерізу S 1  2  h  2  x 2 dx  ah.
a
3

0
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Знайдемо будівельний об’єм будівлі, скориставшись формулою (1):
4
V  abh  800 м2 .
3
Площа покрівлі S=bL, де L – довжина дуги параболи на відрізку [-a;a].
У силу симетрії параболи відносно осі ОУ маємо
а

a

S  2b  1   y  dx  2b  1 
2

0

0

h 2
a 2b 2h  a 2  4h2

x
dx

ln
 b a 2  4h 2 .
2
a
2h
a

Отже, площа поверхні покрівлі: S  327 м 2 .

МОВА ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON ДЛЯ
ПОБУДОВИ ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ
Автор: ст. гр.ТВ-31 Басанець Дар’я Олександрівна
Керівник: ст. викл. Бабаєва О.В.
У сучасному світі, коли кількість технічних досягнень стрімко зростає,
а спілкування з людьми з різних точок планети стає більш доступнішим,
інформація та розвиток різних способів її передачі набувають величезного
значення. Так , в курсі вищої математики може бути використана незалежна
від операційної системи та середовища програмування бібліотека Matplotlib
реалізована мовою програмування Python.
Мова програмування— формальна знакова система, за допомогою
якої записуються комп'ютерні програми. За різними оцінками, в даний час
існує від двох з половиною до десяти тисяч різних мов програмування.
Розглянемо одну з сучасних мов програмування.
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 мови Python і багата Стандартна бібліотека (як вихідні
тексти, так і бінарні дистрибутиви для всіх основних операційних систем)
можуть бути отримані з сайту Python www.python.org, і можуть вільно
розповсюджуватися. Метою наукової роботи на даному етапі є використання
мови програмування Python для побудови графіків функцій.
Постановка задачі. Побудувати графік функції та графік похідної
заданої функції: y=(x-3)4-20x
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Розв'язання.
import matplotlib.mlab as mlab
%matplotlib inline
from sympy import *
x=symbols('x')
figure_1=plot((x-3)**4-20*x)

Рисунок 1 ‒ Графік заданої функції
diff((x-3)**4-20*x)
4(x−3)3−20
figure_2=plot(4*(x-3)**3-20)

Рисунок 2 ‒ Графік похідної
Результати. Отримано графіки заданої функції (рис.1) та похідної
функції (рис. 2).
Висновки. Комп’ютерне моделювання та застосування інформаційних
технологій у навчанні сприяють удосконаленню інформаційної культури
здобувачів вищої освіти, здійсненню рівневої та профільної диференціації
освітнього процесу з метою розвитку нахилів і здібностей студентів,
задоволення їхніх запитів і потреб, розкриття творчого потенціалу,
підвищенню ефективності наукових досліджень.
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Секція «ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЯ
І ГІДРАВЛІКА»
ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВИХ МЕТОДІВ ОЧИСТКИ СТОКІВ
ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ОБРОБКИ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД
Автор: ст. гр. ВВ-50 Нечипоренко Максим Віталійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Тітов А.А.
Сучасні підприємства різних галузей є джерелом незворотних процесів
в природі, виникнення нових шляхів перетворення та переміщення енергії та
речовин. Цей процес посилюється розвитком виробничих сил і збільшенням
маси речовин, що залучаються в господарський обіг. Через це в навколишнє
середовище надходить все більше й більше різноманітних речовин, які є для
нього токсичними. Значна частина з них не включається в природний
кругообіг, накопичується в біосфері та зумовлює небажані екологічні
наслідки. Залежно від шкідливості речовин, що потрапляють у стічні води,
частина них вимагає утилізації, як завдяки токсичності, так і вартості
вихідних матеріалів. Найчастіше, утилізація – захід недешевий,
використовуються хімікати, площі, людські ресурси. Більшість очисних
споруд підприємств на цей час застаріло, а новоутворені дрібні підприємства
не в змозі забезпечити якісну очистку стоків у відповідності з існуючими
нормативами або повернути воду на оборотне використання.
Джерелами забруднення навколишнього середовища в гальванотехніці
є не тільки промивні води, але і відпрацьовані концентровані розчини. Вихід
з ладу робочих розчинів відбувається з причин накопичення в електролітах
сторонніх органічних і неорганічних речовин та порушення співвідношення
основних компонентів гальванічних ванн. Скиди відпрацьованих розчинів за
обсягом складають 0,2-0,3% від загальної кількості стічних вод, а за
загальним вмістом забруднень досягають 70%. Залповий характер таких
скидів порушує режим роботи очисних споруд, призводить до безповоротних
втрат цінних матеріалів.
Тому надзвичайно важливо очищати подібні види стічних вод і
створювати замкнені системи водопостачання гальванічних цехів і дільниць,
при яких частково або повністю виключається скидання очищених вод у
природні водойми та спрямування їх на повторне використання у
виробництво. Це дозволяє скоротити споживання свіжої води, виключити
скид навіть в малих кількостях іонів важких металів, знизити витрати на
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очищення за рахунок економії споживаної на підприємстві води та знизити
(виключити) плату за відведення стічних вод у каналізацію або водоймище.

ПРОЦЕСИ ВОДОПІДГОТОВКИ В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ
В ПРОМИСЛОВОСТІ
Автор: ст. гр. ГВРм-50 Рибалка Георгій Вікторович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Пашкова С.П.
Вимоги до якості води, що використовують у промисловості,
визначаються технологією виробничих процесів і надзвичайно різноманітні,
що зумовлює різноманіття можливих варіантів рішення систем водного
господарства промислових підприємств.
Для більшості підприємств промисловості — на яких встановлюються
парові котли низького тиску і не вимагається значна кількість пари для
потреб, основною схемою обробки води є Na-катіонування з попереднім
проясненням води на механічних фільтрах-прояснювачах. Ця схема
використовується для обробки води для підживлення теплових мереж. Для
котелень
малої
потужності
використовують
блочні
установки
водопідготовки. Для екранованих котлів потрібне глибоке зм’якшення води
до 5–10 мкг-екв/кг і застосовується, як правило, двоступеневе Naкатіонування води. Одно або двоступеневе Na-катіонування є найбільш
простою та дешевою схемою, але збільшує величину продувки
парогенератора та широко застосовується при значному поверненні
конденсату.
Для довгої та безперебійної роботи технічного обладнання на теплових
станціях потрібна вода без домішок. Додаткова вода для потреб
енергетичних підприємств забирається з водойм. Якість води в водоймах з
кожним роком погіршується, старі водопідготовчі установки на теплових
станціях вже погано справляються зі своїми завданнями.
Можна зробити висновок, що більшого поширення набули схеми ВПУ
на основі іонного обміну. Катіонітові та аніонітові фільтри ж застосовуються
на ТЕЦ з середини минулого століття. При застосування комбінованого
методу водопідготовки ми маємо можливість досягти максимального
зменшення концентрації солей.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОЧИСНИХ СПОРУД
ПРОМИВАЛЬНО-ПРОПАРЮВАЛЬНИХ ПУНКТІВ ШЛЯХОМ
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ
Автор: ст. гр. ГВР-50 Вольський Владислав Юрійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Лукашенко С.В.
Екологічна обстановка в Україні, пов'язана із забрудненням водойм,
гостро ставить питання про дотримання встановлених норм якості очищених
стічних вод, що скидаються у водойми. У той же час економічна доцільність
диктує нам напрям досліджень, направлений на уловлення і утилізацію
забруднень, які можуть буди використані, наприклад, у якості палива.
Найбільш актуальним і економічно доцільним завданням є досягнення
максимально можливого ступеня очищення стічних вод на існуючих очисних
спорудах шляхом впровадження нових технологій та інтенсифікації процесу
очищення з метою досягнення сучасних нормативних вимог очищення
стічних вод та розробка способу зневоднення нафти з метою використання її
в якості палива.
На основі вивчених та проаналізованих дослідних даних була
рекомендована наступна технологія очищення стічних вод промивальнопропарювального пункту: попереднє механічне уловлювання спливаючих
нафтопродуктів; хімічне очищення скидаємих оборотних стоків від
емульсованих забруднень шляхом обробки їх вапном і залізним купоросом з
наступною аерацією повітрям; відстоювання коагульованих вод протягом 1-2
годин.
Таким чином, наведений спосіб зневоднення нафтопродуктів за
допомогою неіоногенної поверхнево-активної речовини ОП-10. Одній з
переваг даної техноогії є легкість видалення нафтопродуктів при
подальшому біологічному очищенні.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ТА ПОВНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ
ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД МІСТА.
Автор: ст. гр. ВВ-50 Пігулко Руслан Анатолійович
Керівник: канд. техн. наук, проф. Смірнова Г.М.
Об'єм осадів, які утворюються на міській очисній станції, становить
0,5-1% витрати стічних вод, які обробляються. Серед проблем, з якими
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стикаються міста при відведенні й очищенні стічних вод, найбільш складна –
відведення, обробка та утилізація осаду,
До основних видів осадів, які підлягають багатоетапній і дорогій
обробці, належать: сирий осад з первинних відстійників, який являє собою
суспензію неоднорідного складу, органічна частина якої становить 75-80%,
вологість – 93,5-96%; активний мул з вторинних відстійників, який має
відносно однорідний склад – більше 98% часток мулу мають крупність
менше 1 мм. Його органічна частина становить 70-75%, вологість дорівнює
99,2-99,6%.
Високі концентрації органічних речовин викликають здатність сирого
осаду й активного мулу швидко загнивати, а висока бактеріальна
забрудненість і наявність яєць гельмінтів викликає небезпеку виникнення
інфекції. До того ж висока вологість осаду утруднює його транспортування.
В практичному і технічному відношенні існують наступні проблеми
обробки осаду: необхідність стабілізації, для припинення процесу загнивання
осаду; збезводнення осаду; використання енергетичного потенціалу осаду;
знезараження осаду; витяг фосфору та азоту для використання в сільському
господарстві; утилізування осаду, бажано повністю.
Таким чином, відповідно до чинних законодавчих документів, а також
очікуваних у близькому майбутньому більш строгих норм ЄС в галузі
утилізації стічних відходів, єдиним дозволеним і прийнятним методом
утилізації останніх буде метод термічного сушіння, поєднаний з процесом
спалювання.

СУЧАСНІ МАЛОГАБАРИТНІ ТЕЛЕСКОПІЧНІ КОЛОДЯЗІ ДЛЯ
МЕРЕЖ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Автор: ст. гр. ГВР-50 Бутов Дмитро Віталійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Сорокіна В.Ю.
Облаштування системи водовідведення передбачає установлення
колодязів в місцях змінення ухилів, діаметрів, на поворотах, в вузлових
місцях, на лінійних ділянках, на відстані в залежності від діаметру труби.
Колодязь повинен бути герметичним, як для інфільтрації стічних вод в ґрунт,
так і для проникнення зовнішніх ґрунтових вод. Але є фактор, який може
зіпсувати залізобетонну конструкцію. Це газова корозія. В залежності від
загазованості ділянок мережі процес іде з різною швидкістю, але у термін від
3 до 17 років бетонний колодязь потребує заміни
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В Європейських країнах допускається застосовувати пластикові
колодязі діаметрів від 200 до 800 мм. Сучасні полімерні колодязі
представляють собою гідну заміну бетону, за ціною і довговічністю, а також
дозволяють знизити вартість обслуговування системи та ризики, які
виникають при знаходженні людини в обмеженому просторі.
Обслуговування таких колодязів відбувається із застосуванням спеціальних
технічних засобів (телеінспекція та гідромашини). Колодязі діаметром 800
мм і вище є колодязями, призначеними для проникнення обслуговуючого
персоналу всередину колодязя. Обслуговування таких колодязів
допускається як з поверхні землі, так і з середини колодязя. Тенденція в
використанні полімерних колодязів на сьогоднішній день така: у зв’язку з
розвитком технологій виробництва виробів із пластику та технологій
виробництва робіт по прочистці та експлуатації трубопроводів,
спостерігається зменшення діаметрів колодязів, встановлюваних на
трубопроводах.
Така тенденція веде до зниження ймовірності потрапляння в колодязі
сторонніх
предметів
великого
розміру,
знижується
ймовірність
несанкціонованого доступу в трубопроводи людей, в тому числі випадкові
падіння внаслідок незакритих або зруйнованих люків.

ЗБІЛЬШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ФІЛЬТРОЦИКЛУ ЗЕРНИСТИХ
ФІЛЬТРІВ
Автор: ст. гр. ВВ-50 Щербак Владислав Ігорович
Керівник: д-р техн. наук, проф. Карагяур А.С.
Значна частина населених пунктів України забезпечується водою з
поверхневих джерел. Для таких систем водопостачання найчастіше
передбачається двоступенева схема підготовки, де на стадії доочищення
застосовуються швидкі фільтри із зернистим завантаженням. Унаслідок
зарегульованості багатьох поверхневих джерел водопостачання основна
частина навантаження при очищенні від тонкодисперсних завислих і
колоїдних речовин припадає на фільтрувальні споруди. Затрати, пов'язані з
експлуатацією цих споруд, складають значну частину в загальній вартості
очищення. Дані затрати обумовлені необхідністю періодичної регенерації
зернистого завантаження, що кольматується в процесі фільтрування. Для цієї
операції витрачається велика кількість промивної води питної якості, яка
подається хоч і нетривалий час, але з інтенсивністю, що в декілька разів
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перевищує подачу в режимі очищення. Одним із напрямків скорочення
об’ємів промивної води є збільшення фільтроциклу споруди, а саме
тривалості її роботи в режимі фільтрування.
Проведений аналіз способів підвищення брудоємності швидких
фільтрів показав, що ефективним рішенням подовження фільтроциклу є
визначення раціональних параметрів фільтрування: швидкості фільтрації,
товщини шару та еквівалентного діаметру зерен фільтруючого завантаження.
За допомогою залежностей, заснованих на теорії фільтрування Д.М.
Мінца, проведено розрахунки впливу основних конструктивних та
технологічних параметрів фільтрування на час захисної дії та час досягнення
втратами напору граничних значень, які дозволяють порівняти ступінь
впливу та виявити раціональні параметри.
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Секція «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО»
РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ І СТІЙКОЙТІ ГРУНТОВИХ ГРЕБЕЛЬ ЗА
ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ (МСЕ) НА
ПРИКЛАДІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ КАМ`ЯНО-ЗЕМЛЯНОЇ ГРЕБЛІ
ДНІСТРОВСЬКОЇ ГЕС
Виконала: ст. гр. Гм-50 Корсак Анастасія Олександрівна
Керівник: канд. тех. наук, доц. Бойко Т. К.
Для оцінки стійкості і міцності греблі з урахуванням влаштування у
верхній частині ядра протифільтраційної траншейної завіси «стіна в ґрунті»
були виконані розрахунки напружено-деформованого стану, міцності і
стійкості греблі по плоским довільним поверхням обвалення.
Розрахунковий переріз греблі показаний на рис. 1. Цифрами позначені
різні типи грунтів тіла гребелі і її підстави.

Рисунок 1 – Перетин правобережної греблі Дністровського ГЕС
В рамках реконструкції ядра греблі, у зв'язку з наявністю в суглинному
ядрі розущільненої зони, передбачено пристрій
протифільтраційної траншейної завіси способом «стіна в ґрунті».
Спосіб «стіна в ґрунті» призначений для влаштування несучих або
огороджувальних конструкцій, протифільтраційних завіс в глибоких вузьких
траншеях, розроблюваних під глинистою суспензією, яка створює
надлишковий гідростатичний тиск на стінки траншеї і не допускає їх
обвалення. Стійкість траншеї забезпечується також маловодопроникною
глинистою кіркою, що утворюється на стінках траншей.
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Рисунок 2 – Фрагмент кінцево-елементної моделі розрахункової області
перетину правобережної греблі
Результати розрахунків, виконаних з використанням програмного
компексу GTS NX 2015, представлені в таблиці.
Таблиця 1 – Результати розрахунків стійкості правобережної греблі по
плоским довільним поверхонь обвалення
Розрахунковий
Нормативний
Розглянутий Розрахункові
коефіцієнт стійкості
коефіцієнт стійкості
укіс
випадки
kn
kr
4
1,67
1,25
Верховий укіс
5
1,67
1,25
6
1,47
1,06
Як видно, міцність і загальна стійкість верхового укосу правобережної
греблі з урахуванням рішень по реконструкції забезпечена для всіх
розрахункових випадків з коефіцієнтами стійкості, що перевищують
нормативні значення. Так як в правобережному перетині греблі ядро греблі
зміщено в бік верхнього б'єфу щодо осі гребеня греблі, то це практично
виключає вплив пристрою «стіни в грунті» на стійкість низового укосу
греблі.

ТАШЛИЦЬКА ГАЕС. ЕТАПИ БУДУВАННЯ
Автор: ст. гр. Г-46 Левченко Владислав Олександрович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Пальченко О.Л.
Ташлицька ГАЕС – друга за потужністю складова ПівденноУкраїнського енергокомплексу. Введення в промислову експлуатацію 28
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грудня 2006 року першого, а за ним 31 серпня 2007 року другого
гідроагрегатів істотно підвищило регулюючі характеристики енергосистеми.
Введення в експлуатацію третього гідроагрегата планувалося ще в 2011 році.
Ташлицька гідроакумулююча станція є єдиною маневреною електростанцією
в південному регіоні України.
Спорудження станції почалося в 1981 році. За первинним проектом
Ташлицька ГАЕС мала складатися з шести обертових (генератор/двигун)
агрегатів по 150 МВт в турбінному режимі / 225 в насосному режимі та
чотирьох звичайних гідроагрегатів по 250 МВт, загальна встановлена
потужність мала становити 6 × 150 + 4 × 250 = 1900 МВт (генераторний
режим) / 6 × 225 = 1350 МВт (двигунний режим).
На даний момент встановлена потужність ГАЕС (двох агрегатів)
становить:

в генераторному режимі  302 МВт;

в насосному режимі  433 МВт.
Максимальний ККД:

в генераторному режимі  87%;

в насосному режимі  90,8%.
Діаметр робочого колеса насос-турбіни складає 6,3 м, частота
обертання робочого колеса  136,4 об / хв, загальна вага гідроагрегату в зборі
 2100 т, максимальний напір  89,0 м, видача потужності здійснюється на
напругу 330 кВ.
ТГАЕС призначена для покриття пікових навантажень у південнозахідній частині об'єднаної енергосистеми (ОЕС) нашої держави, а також для
забезпечення надійного базисного режиму роботи Південно-Української
АЕС.
У зв’язку із загальним збільшенням споживання електроенергії, в ОЕС
України з кожним роком все гостріше постає проблема дефіциту
високоманеврових генеруючих потужностей, від вирішення якої залежить
надійність роботи енергосистеми.
Незбалансована структура генеруючих потужностей в ОЕС України, зі
значним переважанням базових потужностей (АЕС), недостатня кількість
маневрують станцій викликає великі труднощі в регулюванні добового
графіка навантаження, нічних провалів енергоспоживання, забезпечення
аварійних і частотних резервів, призводить до зниження стійкості і
надійності роботи ОЕС України в цілому.
У ході будівництва ТГАЕС вперше в Україні застосовано схему
одночасного фінансування спорудження промислового об’єкту та реалізації
соціально-екологічних заходів у зоні його впливу. На вирішення проблем
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прилеглого регіону спрямовується до 10% від усіх коштів, що надходять на
завершення будівництва.
В 2019 році продовжувались роботи з будівництва об’єктів 2-ї черги
Ташлицької ГАЕС у складі 3-го гідроагрегату та 3-ї черги в складі верхньої
водойми. На гідроагрегаті №3 на штатне місце в шахту генератора-двигуна
встановлено ротор. Закуплені токопроводи 15,75 кВт, виконується їх монтаж.
Ведеться закупівля електротехнічного обладнання генераторної схеми, що
дозволить протягом року зібрати схему видачі потужності від генераторадвигуна до блочного трансформатора. Розпочато процедуру закупівлі
блокового трансформатора (постачання в травні 2020 року). Придбано
системи забезпечення енергопостачання діючого устаткування  дизельгенераторні станції будівлі ГАЕС і водоприймача, ведуться монтажні роботи.

ОБРОБКА ДАНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ФІЛЬТРАЦІЙНИМ
ПРОТИТИСКОМ ПІД ГРАВІТАЦІЙНИМИ ГРЕБЛЯМИ
НА НЕСКЕЛЬНІЙ ОСНОВІ
Автор: ст. гр. Гм-56 Максимов Олександр Олександрович.
Керівник: доц. Балабай О.О.
Гравітаційна гребля уявляє собою масивну бетонну або
кам'яну конструкцію, що чинить опір дії основних навантажень та впливів
завдяки власній вазі.
Вода під впливом гідростатичного тиску фільтрується з верхнього
б’єфа до нижнього б’єфу, її розповсюдження відбувається за певними
законами як у тілі греблі, так і в основі.
Фільтрація відбувається по порах та тріщинах, тобто вважається, що
фільтраційний протитиск діє не по усій площині підошви, а тільки по
площині тріщин та пор. Перші систематичні дослідження фільтрації води у
тріщинах були виконані Г.М. Ломізе. Він проаналізував різноманітні
фактори, які визначають рух води у тріщині: форму стінок тріщини, ступінь
її розкриття, швидкість руху води.
Данні спостережень отримуються в результаті інструментольного
спостереження. Такі спостереження здійснюються за допомогою п’єзометрів,
які дозволяють встановити положення кривої депресії в тілі греблі,
обчислити швидкості і градієнти фільтраційного потоку на окремих ділянках,
а в напірному потоці встановити п’єзометри тиску. Після проводять
фільтраційні розрахунки.
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Фільтраційні
розрахунки
гребель
допускається
виконувати,
враховуючи, що фільтрація є усталеною і підпорядковується лінійному
закону. При швидкозмінних рівнях води у б’єфах повинні виконуватися
розрахунки при невстановленому режимі фільтрації. Визначаючи
характеристики фільтраційного потоку, необхідно враховувати вплив:
дренажних і протифільтраційних пристроїв; порожнин та розширених швів в
основі і потерн у тілі греблі; водопроникності бетону; напруженодеформованого стану греблі і основи; температури підземних вод та їх
мінералізації.
Досліди свідчать, що дренаж зменшує фільтраційний тиск у тілі
гребель за лінією дренажних пристроїв приблизно на 60−80% від повного
напору на греблю, а величину фільтраційної витрати крізь тіло гребель на 9095%. Протифільтраційні засоби зменшують тиск води у тілі греблі та в
основі, і за допомогою них здійснюють контроль за станом фільтраційного
протитиску в тілі греблі та основі.
У якості протифільтраційних засобів виконують протифільтраційні
завіси у вигляді бурових свердловин, у які нагнітають цементаційний чи
інший розчин або встановлюють бетонні стінки. Також використовують
комбіновані завіси, виконані частково у вигляді стінок, частково у вигляді
бурових свердловин куди нагнітають розчин, а також понури та дренаж
основи.

Рис. 1 Епюри протитиску в основі гребель
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У результаті бачимо, що фільтрації в тілі гребель та їх основі мають
згубний вплив, та можуть спричинити руйнування гідротехнічної споруди.
Тому потрібно проводити інструментальні та візуальні спостереження, а
також проводити протифільтраційні заходи.
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Секція «ГРАФІКА»
РОЗРАХУНОК ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ 3-D МОДЕЛІ
БУДІВЛІ В REVIT
Автор: ст. гр. П-32 Айвазян Меріам Вартанівна
Керівник канд. техн. наук, доц. Герасименко В.В.
Проектування будь-якої будівлі передбачає використання будівельних
матеріалів та розрахунок їх кількості.
Використання програмного забезпечення REVIT дозволяє виконувати
розрахунок кількості використаного матеріалу для будівлі.
Специфікації дозволяють нам детально описати деталі конструкції,
включаючи детальну інформацію про матеріали, що використовуються в
REVIT. Специфікація — це таблиця, яка містить дані, витягнуті з
властивостей елементів проекту. Можна створювати такі типи специфікацій:
відомості,
ключові специфікації, відомості матеріалів, специфікації з анотаціями (або
відомості приміток), відомості змін, списки видів, відомості креслень,
принципова схема панелі, графічні специфікації колон. Таблиця специфікація
може містити список усіх екземплярів вибраного типу елемента, або кілька
екземплярів можна помістити в один рядок на основі набору критеріїв
групування. Можна розрахувати кількість будь-якого матеріалу автоматично
в програмному забезпеченні REVIT. Усі специфікації автоматично
оновлюються, коли вносяться зміни до проекту.
Наприклад, під час переміщення стіни значення області в специфікації
кімнати оновлюється відповідно. У разі зміни властивостей будівельних
компонентів у проекті відповідна специфікація автоматично оновлюється.
Креслення, специфікації та звіти з одного центру узгоджені і не суперечать
один одному. Це вигідно відрізняється технологією, в якій плани поверхів
моделюють окремо: при такому підході дуже висока ймовірність помилки,
можна просто забути внести корективи в усі плани (а іноді це зовсім не
представляється можливим: наприклад, коли ви хочете пройти проміжну
стадію проекту за пару годин).
Revit забезпечує приголомшливо зручні інструменти для роботи.
Оновлення на всіх видах екранів миттєво. Абсолютно не відчуваючи, що
види створюються з тієї ж моделі. Якщо ми кладемо міжповерхове
перекриття, можна бути впевненим в тому, що верхня межа внутрішніх стін
нижчого поверху опуститься і приєднається до нового стелі. При цьому
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оновляться розрізи, обсяги, площі, специфікації і звіти, витрата матеріалу.
Після опрацювання наповнення перекриття в проекті оновляться і
специфікації будівельних елементів, в які буде автоматично внесена
інформація про необхідні конструкціъ.
Завдяки можливостям програми REVIT ми збільшуємо швидкість
виконання роботи, спрощуємо розрахунок матеріалів. Якщо вносяться зміни
до проекту, який впливає на дані специфікації, специфікацію буде
автоматично оновлено. Специфікації можна додати до креслення аркушів.
Можна експортувати специфікації до інших додатків, які можуть працювати
з електронними таблицями. Таким чином, інформаційна модель будівлі Revit
- це взаємопов'язані будівельні конструкції, зібрані в одному файлі і
створюють образ спроектованої споруди. Документація по проекту
формується з єдиної моделі. Revit Building пропонує найбільш природний
метод проектування: від об'ємної моделі будівлі до робочих креслень. Таким
чином, Revit – це не просто програма, а універсальна платформа для
архітектурного, будівельного та інженерного проектування будівель і споруд
будь-якого типу (промислових, цивільних, громадських, приватних
будинків). Перехід на Revit – це якісний крок уперед, крок назустріч
технологіям майбутнього!
Список використаної літератури:
1.https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/RUS/Revit-DocumentPresent/files/GUID-F8270A42CA71-46C7-B145-85EC2CB8E4A1-htm.html
2. https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore

МОДЕЛЮВАННЯ ЗОН РЕКРЕАЦІЇ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСА
Автор: ст. гр. А-31 Андрієнко Марія Олегівна
Керівник : канд. техн. наук, доц. Герасименко В.В.
У великих громадських місцях проводяться свята, відбуваються
соціальні та економічні обміни. Однак чому одні місця процвітають, а інші
занепадають? Оцінюючи тисячі громадських місць по всьому світу, PPS
виявив, що для досягнення успіху вони зазвичай мають наступні чотири
якості: доступність, діяльність, комфорт, спілкування. Доступні у просторі,
мають високий оборот парковки; також зручні для громадського транспорту.
Комфорт включає в себе сприйняття безпеки, чистоти і наявності місць для
сидіння - важливість надання людям вибору сидіти там, де вони хочуть,
зазвичай недооцінюється. Коли нема чого робити, простір буде порожнім, а
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це, як правило, означає, що щось не так. Коли люди бачать друзів,
зустрічаються і вітають своїх сусідів і відчувають себе комфортно,
спілкуючись з незнайомцями, вони, як правило, відчувають більш сильне
почуття місця або прихильності до своєї спільноти, і до місця, яке сприяє
цим видам соціальної діяльності.
Вдалим прикладом такого міського простору є павільйон для
внутрішнього двору офісної будівлі Timber Dome у Стокгольмі. Цей
відкритий простір використовується як місто для відпочинку під час перерв у
роботі. Павільйон представляє собою багатокутник, зібраний із різних
трикутників. Створена структура не заважає світлу потрапляти в офіси та не
перешкоджає огляду внутрішнього двору.
Архітектори студії UMA впевнені, що громадським простором може
стати не тільки парк або сквер, а й кілометровий басейн, зимовий павільйон у
вигляді гігантського радіатора, концертний майданчик під мостом. Міст
Транебергсброн - один із найкрасивіших у Стокгольмі. Але оцінити його
повною мірою можуть тільки автомобілісти. Для пішоходів міст залишається
«мертвою зоною», так як пересування по ньому означає напружену 15хвилинну прогулянку вздовж гучної траси. Уздовж арки моста потрібно
зробити пішохідну трасу, додати кілька сходів, світло й огорожі. Опори в
цьому проекті використані як стенди для виставок, а східчастий простір під
трасою виконує роль амфітеатру для кінопоказів та концертів. Наступним
прикладом рекреаційної зони у місті Стокгольм є Фредріксдальскайен
(набережна Фредріксдал) розташована на озері Хаммарбю, поруч з однією з
головних інфраструктурних жил у місті. Проект набережної є одним з
останніх етапів великого проекту міського розвитку Hammarby Sjöstad.
Ділянка є частиною безперервного простору вздовж води. Дерев'яний пірс,
квадрат дерев і дві великі гойдалки створюють нову цільову точку біля води.
Поруч із замком і східними видами озера Хаммарбю ряд довгих дерев'яних
лавок звернений до води. Ділянка розроблена таким чином, щоб пішоходи і
велосипедисти могли співіснувати з новою групою відпочиваючих, а також з
користувачами автомобілів і операторами портів. Фредріксдальскайен
орієнтований на північ, але завдяки довгому дерев'яному пірсу на північному
сході, найбільш освітлене сонцем місце може бути використано для
прийняття сонячних ванн і пікніків. Дві великі гойдалки діють як приманка
для очей.
Шведська студія Urban Nouveau розробила план по збереженню
стокгольмського моста Гамла Лідінгеброн, перетворивши його в лінійний
парк і житло. Проект Lidingö Bridge Village рятує від руйнування гарний
історичний міст. Концепція містить в собі 50 квартир в структурі мосту.
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Завдяки продажу цих квартир UrbanNouveau профінансує повну
реконструкцію і зміцнення моста, зберігши місцеву пам'ятку. Також
спроектований громадський парк на вершині моста, який стане соціальним
зв'язком між Стокгольмом і островом Лідінге, відкритим для всіх.
Список використаної літератури:
1.
https://archspeech.com/article/mesto-pusto-ne-byvaet-10-finalistov-premii-naluchshee-obshhestvennoe-prostranstvo-evropy
2.
https://www.archdaily.com/906192/fredriksdalskajen-nava-landskapsarkitektur
3.
https://www.archdaily.com/905621/sara-goransson-on-housing-and-the-future-ofurban-infrastructure

ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТЛОВИХ
БУДІВЕЛЬ ОКРУГА СЕН ДЕНИ.
Автор: ст. гр. А-32 Герасименко Лада Володимірівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Герасименко В.В.
Моделювання житлових будівель є актуальною проблемою. Для цього
труба враховувати висотність будівлі, рельєф даного місця забудові,
інсталяцію, та багато інших речей. В даній роботі, потрібно біло розробити
комплекс на 300 квартир в окрузі Сен Дені, розробити концепцію та створити
проект якій буде відповідати усім будівельним нормам, бо проектування
жилих комплексів- це складний творчо- інженерний процес, в якому беруть
участь художні навички, сучасні тенденції та конструкційні рішення,
призначені забезпечити майбутнім жильцям комфортні та безпечні умови
Мій концепт полягав в тому щоб створити в промисловому окрузі
блочний житловий комплекс з поєднанням оранжерей, де буде об`єднуватися
жилі квартири з зеленими зонами. В ескізному проекті на першій стадії я
визначила варіанти розташування житлового комплексу на ділянці,
стилістичне і колірне рішення фасаду, поверхові планування. Результатом
цього етапу проектування є альбом, що містить пояснювальну записку,
техніко-економічні показники, генплан всієї ділянки, зовнішній вигляд
фасаду, плани всіх поверхів, розрізи будинків та комп'ютерна візуалізація.
Проектна документація включає також схему організації прибудинкових
територій - озеленення, дитячі майданчики, стоянки для автомобілів та ін.
Були розроблені інженерно-технічні мережі та комунікації, їх
технологічне рішення і визначені необхідні для будівництва матеріали.
Проектування житлових комплексів вимагає особливої уваги і дотримання
всіх вимог і норм, що пред'являються. Адже саме за цим проектом буде
надалі проводитися будівництво. Від правильності його розробки залежить
97

надійність і довговічність будівель, і безпека людей які в них житимуть.
Також необхідно враховувати всі нові досягнення в галузі енергозбереження
та охорони навколишнього середовища, засновуючи на них будівництво
сучасних житлових комплексів. В даному житловому комплексі
запропоновано систему пасивного будинку, де на даху встановленні
колектори та сонячні батареї, існують ємкості для збору дощової води та її
повторного використання, при закладці фундаменту було враховано
встановлення теплових насосів. За допомогою альтернативної енергії будівля
стала пасивною.
Висновки: розробка донного проекту дала змогу створити в окрузі Сен
Дені єдиний житловий комплекс, що включає в себе квартири для соц. житла
та високорозвинену інфраструктуру для комфортного проживання.
Архітектура житлового комплексу відповідає формату економ класу.
Внутрішня територія і інтер'єри комплексу виконані в стилі модерн.
Комплекс становлять квартири з вільним плануванням і просторі пентхауси з
мансардними поверхами. Прибудинкова територія включає в себе двір з
парком, дитячі та спортивні майданчики. Модерн з елементами неокласики
добре вписується в історичну забудову міста.
Список використаної літератури:
1.
http://prosketchup.narod.ru/files/SU3D_1_2.pdf
2.
Моделирование в SketchUp. Интерфейс, создание простой детали

МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАТОНОВИХ ТА АРХІМЕДОВИХ ТІЛ
ЗАСОБАМИ САПР
Автор: ст. БЦІ-11 Дорогань Анастасія Юріївна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Герасименко В.В.
Людина завжди виявляла інтерес до багатогранників. Деякі з
правильних і напівправильних тіл зустрічаються в природі у вигляді
кристалів, інші - у вигляді вірусів, які можна розглянути за допомогою
електронного мікроскопа. Що ж таке багатогранник? Багатогранником
називається частина простору, обмежена сукупністю кінцевого числа
плоских багатокутників.
Напевно, ви не замислювалися про те, чи існують Архімедові та
Платонови тіла, а вони є. Що вони з себе уявляють? Платонове тіло опуклий багатогранник з максимально можливою симетрією, тобто всі його
грані — рівні правильні багатокутники, а всі вершини рівновіддалені від
деякої точки, яку означають центром. Існує п’ять правильних
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багатогранників - Платонових тіл: тетраедр, октаедр, ікосаедр, гексаедр та
додекаедр. Вони були віднайдені ще за античних часів. Побудова цих фігур
можна здійснити в такій програмі, як AutoCAD. Для початку, ми створюємо
правильний багатокутник, потім до 2 сторін багатокутника прикріплюємо
трикутники. Використовуємо призначену для користувача систему
координат (ПСК), змінивши напрямок всіх осей. Створюємо коло з центром в
точці нової ПСК і кінцевою точкою в вершині трикутника, таку ж операцію
проробляємо з іншим трикутником. Отримаємо 2 пересічні окружності.
Використовуємо інструмент «3Д Виравнивания» для того, щоб вершина
трикутника перемістилася в точку перетину кіл. Видаляємо другий
трикутник і вибираємо класичний круговий масив. Центр масиву вказуємо в
точці вершини трикутника, кількість копій 5, не забувши при цьому
повернути ПСК в світову систему координат. Видаляємо один з фрагментів
верхньої частини багатогранника. Далі встановлюємо ПСК, для цього
натискаємо на одну з вершин трикутника, якого ми видалили, потім
наводимо на вершину трикутника, яка лежить навпроти вершини нашого
отриманого фрагмента багатогранника. Застосовуємо класичний масив.
Що стосується Архімедових тіл, то це високо симетричний
напівправільний опуклий багатогранник, гранями якого є два або більше
типів правильних багатокутників, що примикають до ідентичних вершин.
Основними представниками є: усічений тетраедр, кубооктаедр, усічений куб,
усічений октаедр, ікосододекаедр і так далі. З одного такого багатокутника
можна отримати кілька видів нових тіл шляхом перетину площиною. Для
того, щоб побудувати яке-небудь Архімедове тіло зручніше і практичніше за
все використовувати програму Inventor. Для початку створюємо ескіз в
площині XY, який буде представляти із себе багатокутник, квадрат,
трикутник, в залежності від виду Архімедового тіла. Задаємо певні
залежності. Видавлюємо геометричну фігуру командою «Видавливание».
Задаємо площину по 3 точкам і робимо в ній ескіз фрагмента, який буде
вирізатися
з
отриманого
багатокутника.
Виконуємо
команду
«Видавлювання» і видавлюємо фрагмент, який автоматично виріжеться з
нашого багатокутника. Це не єдиний спосіб створення архімедівських
багатокутників, але це найбільш швидкий спосіб.
Отже, Платонові та Архімедові тіла - дуже важливий об'єкт для
вивчення, як з точки зору сакральної математики, так і з точки зору
природничих наук. Платонові тіла проявляються всюди, починаючи від
вірусів і закінчуючи складними макроструктурами, такими, наприклад, як
Сонячна
система.
При
моделюванні
даних
багатогранників
використовувалися такі програми як AutoCAD, а також Inventor.
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МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ДЕТАЛЕЙ В TFLEX CAD
Автор: ст. гр. М-21 Хоменко Андрій Володимирович
Керівник: канд. техн. наук, доц.. Герасименко В.В.
В процесі створення виробу конструктору часто доводиться
вирішувати завдання оптимізації різних параметрів відповідно до заданого
критерію ефективності. До таких завдань відносяться проектування виробу з
мінімальною масою або певним об'ємом, складні геометричні
формоутворення і багато іншого.
T-FLEX CAD дає користувачам потужний інструмент рішення
подібного типу завдань у вигляді команди «Оптимизация», результатом
виконання якої є набуття значень зовнішніх змінних, що якнайкраще
задовольняють поставленим умовам. При підготовці даних для оптимізації
користувач вибирає потрібний тип цільової функції, задає обмеження
змінних і допуск, яким визначається точність рішення. Використання в
команді різних чисельних методів дозволяє вибрати самий відповідний
алгоритм рішення задачі.
Механізм оптимізації T-FLEX CAD дозволяє знаходити оптимальні
параметри 2D-креслення або 3D-моделі відповідно до деякими умовами, що
накладаються на модель, в тому числі і з урахуванням кінцево-елементних
завдань.
Стандартна поставка T-FLEX CAD включає в себе безкоштовні модулі
для проведення інженерного аналізу і оптимізації конструкції.Вбудований
модуль аналізу динаміки дозволяє виробляти дослідження динамічної
поведінки різних просторових механічних систем. Дані для аналізу
автоматично беруться безпосередньо від створеної в системі T-FLEX CAD
геометричній моделі.
Ця можливість створення тривимірної моделі за допомогою ведення
форми вигідно відрізняє T-FLEX CAD від інших аналогічних систем
параметричного моделювання, в яких реалізована лише часткова
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параметризація в операціях. Зміна значення змінних призводить до зміни
геометричних параметрів, з якими вони були пов'язані.

МАРКУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В REVIT
Автор: ст. гр. П-32 Сергєєва Анна Олександрівна
Керівник: канд. техн. наук, доц.. Герасименко В.В.
За допомогою програмного забезпечення REVIT можна значно
полегшити процес маркування на кресленнях ви
користовуючи як сімейства, так і звичайний інтерфейс, що пропонує
програма.
REVIT дозволяє автоматизувати процес маркування елементів будівель
і споруд за нормативними документами. За допомогою створених у
сімействах шаблонів марок можна механізувати та пришвидшити побудову
креслень архітектурно-будівельних конструкцій і споруд.
За допомогою інструменту «нанесення марок на всі елементи без
марок» можна однією дією проставити марки для всіх приміщень, зон та
інших елементів будівель і споруд, для яких вони ще не проставлені.
Також можна змінити орієнтацію марки на горизонтальну або
вертикальну, вирівняти її по стінам або за граничними лініями в моделі
будівлі або просто розгорнути марку на довільний кут за допомогою
інструменту «повернути».
Ще значно полегшує роботу функція «маркування за місцем і по
категорії», що дає можливість маркувати компоненти на етапі їх розміщення.
Засоби маркування доступні для більшості об'єктів Revit.
Маркування елементів арматури забезпечує міцну підтримку випуску
документації по залізобетонним конструкціям. Вона дозволяє призначати
єдину марку кільком елементам або субелементам, що корисно для арматури,
яка розташована в одну лінію.
Функція маркування дозволяє швидко створювати і керувати
специфікаціями різних будівельних і архітектурних елементів, експлікаціями
приміщень. Забезпечується гнучке управління зовнішнім виглядом
специфікацій, що дозволяє формувати їх відповідно до ДСТУ, ДБНів,
ГОСТів та СНіПів. Автоматизовані специфікації дають можливість додавати
графічні елементи. Методи навігації подібні до методів навігації в
електронних таблицях. Revit забезпечує високий рівень контролю при
формуванні специфікацій та доступ до даних з інформаційної моделі будівлі.
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Застосований інструмент відомості матеріалів при попередній роботі з
функціями маркування дозволяє визначати кількість необхідних матеріалів і
їх вартість, що забезпечується за рахунок параметризації змін.
На панелі управління видом також можливо блокування 3D-виду
(зберегти орієнтацію і блокувати вид). Завдяки цій опції в 3D-вигляді існує
можливість маркування елементів і додання наступних типів анотацій:
розміри, висотні позначки, координати, ухили, текстові примітки. Це
нововведення представляє істотну цінність не тільки для проектувальників,
але і для будівельників, дозволяючи наочно побачити кожен куточок
споруджуваної конструкції.
При натисканні на підменю «Розблокувати вид» ми отримуємо
можливість змінювати його орієнтацію, анотації при цьому залишаються в
площині початкового маркування. Меню «Відновити орієнтацію і блокувати
вид» повертає орієнтацію останнього збереженого виду. Перспективні види
блокуються, але не маркуються.
Таким чином, підсумувавши всю інформацію, можна стверджувати, що
програмне забезпечення REVIT дозволяє скоротити час маркування
елементів архітектурно-будівельних конструкцій будівель і споруд. Програма
надає змогу полегшити процес роботи із кресленнями будівельних моделей,
представляючи каталог уже готових марок та дозволяючи створювати
шаблони потрібних марок.
Список використаної літератури:
1. https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-DocumentPresent/files/GUID-13EA386BE613-4126-B634-67BEC622177E-htm.html
2. https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/RUS/Revit/files/GUID-F9B6BB41-CC51-49C8-A17DDE0F16340E17-htm.html
3. https://www.autodesk.com
4. https://knowledge.autodesk.com.

ПРИНЦИП СТВОРЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНО РОЗВАЖАЛЬНОГО
ЦЕНТРУ З УРАХУВАННЯМ УМОВ СКЛАДНОГО РЕЛЬЄФУ В
SKETCH UP
Автор: ст. гр. А-32 Дорофєєва Софія Романівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Кравченко Ю.П.
Рельєф для архітектора - це скульптурне зображення на площині; він
утворює нерозривний зв'язок з площиною, що є фізичною основою і фоном
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проектування. Найважливіші виразні засоби, властиві рельєфу - розгортання
композиції на площині, можливість перспективної побудови просторових
планів і створення округлості об’ємів, моделювання форм - дозволяють
відтворювати в рельєфі складні багатофігурні сцени, а також архітектурні і
пейзажні мотиви. Помічниками проектувальника в візуалізації такого роду
завдання є різні графічні редактори, такі як Blender, 3Ds Max, Sketch Up,
MeshLab, K-3D та інші. Основною метою даної роботи є графічне
відтворення ділянки зі складним, опуклим по відношенню до площини фону
на 4м, рельєфом за допомогою софту Sketch Up і вписання в нього
архітектурного об'єкту, не порушуючи композицію існуючого ландшафту.
Один із способів формування рельєфу в цій програмі - інструмент "З
контурів" (from Contours), що використовується для створення рельєфу,
формованого лініями, розташованими на різній висоті відносно один одного.
Працює за рахунок побудови (або імпорту) ліній і підняття кожної на
потрібну висоту. За підсумком активації інструменту на заготовлених лініях
з'являється згладжений рельєф. На перший погляд, це інструмент об'ємного
моделювання тільки рельєфу місцевості з використанням топографічних
контурів (горизонталей), але на нього має сенс звернути особливу увагу,
адже він єдиний, що має змогу перетворювати набір звичайних ліній
(кривих) в сітку з можливістю подальшого редагування "сітковими"
інструментами . Тобто, його цілком можна використовувати для "обшивки"
набору деяких профілів, наприклад шпангоутів корабельного корпусу.
До іншого способу формування складного рельєфу належить
інструмент "Пісочниця" (Smoove). Перший етап розробки рельєфу за
допомогою даного інструменту - створення робочої поверхні, що складається
з безлічі площин (сітка з 50 квадратів 25×25 см, що не є константою).
Створена робоча площина не повинна бути згрупована. Принцип дії цього
інструменту зрозумілий з самої назви - він призначений для витягування
(ліплення) рельєфу за рахунок деформації заздалегідь підготовленої сітки.
Активуємо інструмент, після чого в VCB бачимо величину його радіусу дії,
яку можна змінити на свою. Кліком на точці, ребрі або поверхні всередині
сітки, вершини трикутників сітки, які межують в межах радіусу дії
інструменту, підсвічується жовтими квадратами. Тягнемо курсор вгору або
вниз - величина зміщення (сила дії інструменту) динамічно відобразиться в
VCB, яку можна змінити на свою. Натиснутий "Shift" дозволяє витягати
рельєф в будь-якому (не тільки вертикальному) напрямку, а подвійний клік
повторить останню опцію інструменту.
Наступний інструмент - "Штамп" (Stamp) вирішує типову задачу
"посадки" або "врізки" в рельєф деякого об'єкта. У нашому випадку за основу
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була взята заздалегідь розроблена 3D модель торгово розважального центру,
який, занурений в існуючий ландшафт, забезпечує його умовне продовження.
Послідовність дій така - розміщуємо над рельєфом наш об'єкт і натискаємо
на ньому інструментом - навколо його підстави з'являється червона контурна
лінія, що позначає зону дії інструменту, а в VCB бачимо її величину, яку
можна змінити на свою. Натиском на сітку з'явиться копія-проекція підстави
з сусідніми частинами сітки, які можна переміщати вище/нижче до
потрібного положення, натискаємо ще раз для завершення і залишається
тільки опустити об'єкт на підготовлену основу. Інструмент "Драпіровка"
(Drape) працює майже як попередній, відмінність у тому, що проекція ребер
суцільної плоскої поверхні, вміщеній над рельєфом, "прорізає" поверхню
рельєфу, утворюючи нові площини. Відповідно, після цього з'являється
можливість їх редагування незалежно від іншої частини сітки - наприклад,
призначити інший матеріал.
Список використаної літератури:
1. РЕЛЬЕФ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://slovar.cc/stroit/arhitekt/2483850.html
2. Рельефы. Создаем ландшафт. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://sites.google.com/site/mir3dsketchup/zanatie-14-relefy-sozdaem-landsaft

ГЕОМЕТРИЧНА ОСНОВА РІЗНИХ ВИДІВ МІСТОБУДІВНИХ
ПЛАНІВ
Автор: ст. гр. А-13 Чернов Федір Олександрович
Керівник: канд. техн. наук, доцент Кравченко Ю.П.
Прості геометричні форми були «підказані» природою, тому лягли в
основу будови багатьох нерукотворних об’єктів. Простота і надійність
базових форм також застосовується і в міському плануванні. Дане
дослідження актуальне тим, що визначення геометричної основи міських
планів допоможе виявити зручність використання тих чи інших форм і
перспективи розвитку.
Мета дослідження – виявити геометричну основу міського планування,
навести приклади використання даних планів серед вже існуючих міст і дати
оцінку їх переваг або недоліків.
Усі схеми вуличних мереж можна поділити на 6 основних груп:
радіальні, радіально-кільцеві, променеві, прямокутні, комбіновані й хаотичні.
Одними із найперших з’явилися населені пункти із хаотичною забудовою,
адже основним фактором будівництва був ландшафт. За такої системи не
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можна виділити домінуючий характер планомірного розвитку, вулиці
проходять довільно, переважно спираючись на перепади висоти та інші
природні особливості. Прикладом можна назвати Київ, де через горбистий
рельєф та великі розміри важко скласти цілісну картину забудови.
Позитивним аспектом хаотичної забудови є можливість присовуватися до
особливостей забудови у будь-яку епоху існування міста, негативним –
важкість в орієнтуванні та розподілі транспортного навантаження.
Наступними варто розглянути радіальний, радіально-кільцевий та
променевий типи. Вони є подібними, проте у радіального планування місце
перетину головних вулиць (головна площа, фортеця, храм тощо) розташоване
приблизно у геометричному центрі міста, у радіально-кільцевого вулицірадіуси доповнюються не менш важливими кільцевими магістралями, у
променевого типу центр знаходиться, наприклад, на березі моря, через що
вулиці розвиваються лише в одну сторону, утворюючи віялоподібну сітку.
Прикладами такої забудови є Харків, Охтирка, Акерман та інші колишні
міста-фортеці. Позитивним аспектом є підкреслення ієрархії між
центральною частиною та околицями, негативним – проблематичний зв'язок
між магістралями-радіусами (за відсутності великих кільцевих об’їздів).
Прямокутне планування являє собою сітку із паралельних вулиць, що
перетинаються під прямим кутом, утворюючи прямокутні квартали. Такий
тип забудови набув поширення у період Ренесансу й класицизму. В Україні
таку мережу мають розбудовані у ХVIII сторіччі міста – Одеса, Миколаїв,
Запоріжжя тощо. У світі таке планування набуло поширення у США.
Позитивним моментом прямокутного планування є чіткість і зрозумілість
міських магістралей, негативним – відсутність ієрархії між різними
кварталами й унеможливлення створення обособлених урбаністичних зон.
Комбіновані схеми являють собою рівноцінне поєднання характеристик
вищезгаданих типів забудови. Прикладом можна назвати центр міста
Полтава, у плані якого поєднано прямокутну й радіально-кільцеву забудови.
Отже, описані у дослідженні типи міської забудови мають в основі такі
фігури, як лінія, круг і прямокутник. Кожен із них має відповідника серед
міст України. Перелічені види планування мають свої позитивні й негативні
якості, пов’язані переважно із транспортним навантаженням, навігацією та
ієрархією частин міста.
Список використаної літератури:
1. Дьомін М. Містобудування // Архітектура: Короткий словник-довідник (за ред.
А. Мардера).— Київ: «Будівельник», 1995.
2. Основи урбаністики. Територіальне та просторове проектування : навч. посіб.
[для студентів баз. напряму "Архітектура"] / Б. С. Посацький ; М-во освіти і науки
України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., доповн. – Львів : Вид-во Львів.
політехніки, 2011. – 368 с. : іл.
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КІНЕТИЧНА АРХІТЕКТУРА МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ ТА
СЬОГОДЕННЯ
Автор: ст. гр. А-13 Пасинюк Маргарита Єігенівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Кравченко Ю. П.
Поняття «кінетична архітектура» або «будинки-трансформери»
з’явилися ще у минулому столітті. Кінетичні проекти народжувалися в
майстернях таких архітекторів, як К. Мельніков, Я. Черніхов, В. Татлін. У
наш час це не тільки проекти на папері, а й реальні будівлі, що придатні до
життя.
Актуальність даної роботи полягає у бажанні людства зробити простір
навколо комфортнішим, екологічно-пристосованним до природних умов і
економічним в плані електро- та теплоенергії.
Мета роботи - дізнатися, яке місце в сучасному проектуванні займає
кінетична архітектура, її переваги і недоліки.
Кінетична архітектура - це мистецтво і наука проектувати та будувати
споруди таким чином, щоб елементи конструкції могли рухатися відносно
один до одного, не порушуючи загальну цілісність спорудження. Кінетичні
елементи впливають на те, як панелі будинку будуть рухатися, складатися,
обертатися і трансформуватися, вирішуючи різні кліматичні і естетичні
завдання.
Багато проектів, створених минулого сторіччя, так і не буди реалізовані
через нестачу знань та технологій. Серед них проект - пам'ятник Христофору
Колумбу (1929 р), проект 1920 року архітектора В. Е. Татліна - Вежа III
Інтернаціоналу, багаточисленні проекти Я. Черніхова та інші.
Сьогодні набирають популярність кінетичні житлові будинки.
Споруди, які змінюють свою форму самостійно для забезпечення
ресурсозбереження
для
свого
функціонування.
Їх
називають
«трансформерами» або «розумними будинками». Це один із видів будівель
кінетичної архітектури. Саморегульовані будинки, побудовані за
принципами кінетичної архітектури, забезпечують необхідний рівень
комфорту за допомогою одних лише мобільних елементів конструкції.
Тільки у наш час технології будівництва досягли рівня, при якому установка
кінетичних елементів в архітектурі стає економічно доцільною.
Громадські споруди також перетворюють на дива кінетичної
архітектури за допомогою сучасних технологій рухливих фасадів. Для
Університету Південної Данії архітектори розробили фасад, який складається
з 1600 трикутних перфорованих рухомих панелей, з'єднаних з датчиками
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тепла і світла. Кожна панель рухається відповідно до закладеної програми
сенсорів для створення затемнення і регулювання денного світла. Всі
конструкції будівлі розроблені таким чином, щоб звести до мінімуму
споживання енергії для освітлення, опалення, охолодження та вентиляції.
Таким чином, кінетична архітектура, започаткована ще у 20-ому
столітті, продовжує активно розвиватися у наш час. Сучасні технології
будівництва дозволяють створити «розумні будинки» що зберігають в рази
більше електро- і теплоенергії. Завдяки кінетичній архітектурі проектуються
і будуються саморегульовані системи вентиляції, опалення та інші системи,
які приносять комфорт та користь людині. «Розумні будинки» змінюють
уявлення людини про архітектуру, роблять життя комфортнішим та
зберігають природні ресурси.

МОДЕЛЮВАННЯ НАСТІЛЬНОГО ОРГАНАЙЗЕРА
Автор: ст. гр. БЦІ-11 Бородаєвський Олександр Валерійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Кравченко Ю.П.
На сьогоднішній день, завдяки комп'ютерним технологіям, людина
може досягти того, що колись було неможливим. Наприклад, в IT сфері,
найпоширенішим є моделювання. Будівельник може ще до самого побудови
побачити будівлю, відчути себе всередині нього, побачити все дрібниці, а це
найважливіше в побудові будівлі. Найпопулярніша програма для креслення
та моделювання – AutoCAD.
Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому одні люди встигають
все, а інші нічого? Зовсім не тому, що перші можуть робити кілька справ
одночасно. Весь секрет тут в чіткому плануванні свого часу. Спочатку я
розповім, що таке настільний органайзер і як він з’явився. Органайзер
(organizer) - англомовне слово, перекладається як «організатор». Тобто це
такий предмет, який допомагає своєму господареві щось організовувати
(свого часу, свої справи, своє життя). В кінцевому підсумку органайзер
впорядковує навколишнє людини масу інформації. Цільове призначення
органайзера - допомагати організовувати роботу або проведення часу свого
власника. Настільний органайзер з’явились близько 20-и років тому, вони
практично відразу завоювали весь світ і стали рідкісним нововведенням в
канцелярії, яке в одну мить проникло буквально в кожен офіс і на кожне
робоче місце. Користуючись значним попитом на протязі багатьох років,
набори, ні для кого це не секрет, стали випускатися в величезній кількості
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модифікацій. Органайзери допомагають позбутися від пошуку ручки, рівній
поверхні, щоб зробити яку-небудь запис, а так само гортання сторінок в
пошуках потрібної дати.
Сьогодні форма їх підставок може бути круглої, прямокутної,
багатогранної, собою вони можуть представляти сферу, бокс або набір
циліндрів з поличками, висувними відділеннями. Хитромудрі, витончені,
часто багатосекційні - всі вони покликані впорядкувати письмове приладдя,
різні дрібниці і канцелярські інструменти на робочому столі. Настільні
органайзери можна розділити на дві великі групи. Це набори для офісу, що
відрізняються класичним стриманим колірним рішенням і комплектацією і
набори для дітей.
Моя побудова органайзера, почалося з того, що треба побудувати
модель в AutoCADі. Деталі складалися в основному з призм різного розміру,
після чого командою "вирізати", домагаємося потрібної форми. Далі
поєднуємо всі деталі, обираємо найбільш прийнятний та додаємо моделі
елементів: олівців, маленьких аркушів і телефону.
Наступним кроком було перенесення розмірів та форм на матеріал з
чого він робився. Для цього вибираємо лист фанери, товщиною 10 мм., на
який переносимо всі розміри з моделі. Далі вирізаємо деталі і збираємо їх
разом, з'єднуючи окремі деталі клеєм і шурупами. Останнім кроком було
гравірування органайзера і покриття лаком. Для більш глибокого виду
фактури деревини органайзер покрили 4 шарами лаку.
Список використаної літератури:
1. https://need4stud.ru
2. http://www.publiclibrary.ru

ПОБУДОВА І ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ БЛОКІВ В
ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ AUTOCAD
Автор: ст. гр. БЦІр-14 Бенхумад Мустафа
Керівник: канд. техн. наук, доц. Печерцев О.О.
Для оптимізації роботи з блоками, зменшення їх загальної кількості в
бібліотеках і файлах, існує поняття динамічного блоку. Динамічний блок – це
гнучкий інструмент, який дозволяє вставляти блок в різних варіаціях
(масштабах, кутах повороту).
Динамічні блоки дозволяють вказати типи і кількість варіацій для
кожного блоку. Можливість створення динамічних блоків існує і в
програмному забезпеченні Autodesk AutoCAD. Динамічний блок повинен
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містити хоча б один параметр і одну пов'язану з ним операцію. Редагування
такого блоку здійснюється в палітрі властивостей або за допомогою ручок,
які автоматично додаються при описі динамічного блоку.
Додавання параметрів і операцій здійснюється в редакторі блоків
(Рис.1). При цьому параметри визначають базові властивості і вказують
положення, відстані і кути для геометрії блоку.

Рисунок 1 – Діалогове вікно редагування опису блоку
Вміст динамічних блоків необхідно планувати перед їхнім створенням,
при цьому слід уявляти, як повинен виглядати динамічний блок і як він буде
використовуватися на кресленні. Геометрія блоку формується в області
малювання або в редакторі блоків. Можна також скористатися існуючої
геометрією на кресленні або описом раніше створеного блоку. Необхідно
дотримуватися взаємозв'язку параметрів і операцій в описі блоку, а також
взаємозв'язку з геометрією всередині блоку. Це забезпечується
настроюванням правильних залежностей.
Нижче представлений процес створення динамічного блоку:
1.
Створити блок.
2.
Відкрити блок в редакторі блоків.
3.
Подвійне клацання по блоку.
4.
Натиснути піктограму на панелі.
5.
Виконати команду СЕРВИС > РЕДАКТОР БЛОКОВ.
6.
Ввести в командному рядку БЛОКРЕД
7.
Додати параметр і пов'язане з ним значення.
8.
Зберегти визначення блоку в редакторі блоків.
9.
Зачинити РЕДАКТОР БЛОКОВ.
10.
Якщо креслення буде містити тільки цей блок, треба
використовувати команду БАЗА для установки початку координат у
відповідному місці.
11.
Зберегти креслення.
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Таким чином процес створення складних динамічних блоків, є досить
трудомістким. Найефективніший і поширений спосіб створення динамічних
блоків полягає в використанні бібліотек. При створенні динамічних блоків
доцільно так само створювати їх бібліотеку, для подальшого використання.
Список використаної літератури
1. Соколова Т. Ю. AutoCAD 2016. Двухмерное и трехмерное моделирование.
Учебный курс / Т. Ю. Соколова. – Москва: ДМК Пресс, 2016. – 756 с.
2. Школьный А. Создание и использование динамических блоков в AutoCAD
[Електронний ресурс] / Антон Школьный // САПР-журнал. – 2013. – Режим доступу до
ресурсу: http://sapr-journal.ru/uroki-autocad/sozdanie-i-ispolzovanie-dinamicheskix-blokov-vautocad/.

BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ І ЇХ ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. БЦІ-17 Попов Данило Олександрович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Печерцев О.О.
BIM-технології – це інформаційне моделювання будівлі. Інакше
кажучи, це віртуальне будівництво об’єкта, яке можливо реалізувати ще
задовго до його завершення. BIM може використовуватися як для позначення
безпосередньо самої інформаційної моделі будівлі, так і для процесу
інформаційного моделювання. Інформаційне моделювання будівлі – підхід
до оснащення, зведення, ремонту будівлі, який показує комплексну обробку в
процесі проектування архітектурної, фінансової інформації про будівлю з
усіма її взаємозв’язками і залежностями.
Перспективи ВІМ в Україні активно застосовуються у будівельній
галузі України, де є ефективним: будівництво торгівельних комплексів,
розважальних комплексів, мультифункціональних об’єктів зі складною
інфраструктурою. Основними складностями для впровадження ВІМ в
Україні є: висока вартість програмних комплексів ВІМ, рентабельність для
великих споруд, сумісність між різними програмними продуктами,
вироблення єдиних стандартів із передачі даних.
У той же час можна позначити чинники, що стимулюють
впровадження ВІМ в Україні: впровадження енергоощадних програм та
реформ, орієнтація проектування на західні ринки. Технології ВІМ більше
всього застосовують у галузі проектування сталевих конструкцій.
Проектування сталевих конструкцій в Україні та СНД поділяють на дві
галузі: конструкції-металеві, конструкції металеві деталювальні. Висока
точність конструкцій, що отримуються за допомогою ВІМ технологій, значно
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підвищують технологічність виробництва, а також дають можливість
реалізовувати складні форми архітектури.
Для переходу компаній на ВІМ потрібні поетапні зміни: насамперед
виконання малих типових об’єктів у відокремленій частині персоналу. Для
активного застосування ВІМ-технологій необхідно перш за все проводити
роз’яснювальну роботу, змінювати підхід проектувальників будівель.
Таким чином, ВІМ виходить за межі проектування і застосовується для
виробництва, експлуатації, діагностики будівель слугує інформаційним
кластером наповнення відомостями щодо взаємодії між системами будівлі,
моделей їх деградації у реальних умовах, даних щодо екології при
експлуатації та утилізації – так утворюється Цифрове Місто. ВІМ дозволяють
формувати економіку стійкого розвитку, записувати та творити історію
нашої цивілізації.
Список використаної літератури:
1. Король М.О Британцы сообщили миру, что такое BIM : это – Digital Built Britain
– Режим доступу:
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17570
2. Талапов В. BIM: что под этим обычно понимают // - режим доступу
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ПОБУДОВА І ОФОРМЛЕННЯ ПЛАНУ БУДІВЛІ В ГРАФІЧНОМУ
РЕДАКТОРІ AUTOCAD
Автори: ст-ти гр. БЦІр-14 Ельхеббабі Рабіа, Данін Нухаіла
Керівник: канд. техн. наук, доц. Печерцев О.О.
План будівлі є однією з найважливіших складових робочих креслень,
тому якість його виконання істотно впливає на процес будівництва. Для
виконання плану використовують різноманітні графічні програми, одною з
яких є програма компанії Autodesk – AutoCAD. План будівлі дає уявлення
про форму будівлі в плані і взаємне розташування окремих приміщень,
віконних і дверних прорізів, стін, колон, сходів, перегородок. Побудова
планів будівель рекомендується виконувати в такій послідовності:
- задаються необхідні шари креслення з відповідними товщинами:
рамка (зовнішня і внутрішня рамка креслення) – 0,5мм, тип- Continuous;
основний напис - 0,5мм, тип- Continuous; вісі (координаційні вісі) - 0,5мм, тип
– ISO ш\пункт. (дп. штрихи); стіни (несучі стіни) – 1мм, тип- Continuous;
перегородки – 0,5мм, тип- Continuous; вікна та двері – 0,5мм, типContinuous; сходи – 0,5мм, тип- Continuous; розмірні лінії – 0,5мм, типContinuous; написи (виконання написів) - 0,5мм, тип- Continuous.
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- викреслюється зовнішня та внутрішня рамка креслення (шар – рамка),
а також основний напис (шар – основний напис). Формат листа - А4
(297х210мм), рамка: 20мм з лівого боку, по 5мм з інших сторін;
- наносяться поздовжні і поперечні координаційні вісі (шар - вісі) і
проставляються їх марки в кружках знизу і зліва;
- викреслюються контури зовнішніх і внутрішніх несучих стін і колон з
урахуванням величин прив'язок (шар - стіни); викреслюються контури
перегородок (шар-перегородки);
- розміщуються віконні та дверні прорізи в стінах і перегородках (шар –
вікна та двері).
- проставляються основні розміри креслення –внутрішні та зовнішні
(шар – розмірні лінії)
- наносяться усі написи креслення : в основному написі, маркування,
напис над кресленням плану ( План першого поверху, або План на відмітці
0.000)
Як правило, невидимі конструктивні елементи на планах не
показуються, якщо виникає така необхідність, то невидимий елемент
показується штриховою лінією. Конструктивні елементи, розміщені вище
січної площини (антресолі), зображуються штрихпунктирною лінією з двома
крапками. Зображення планів будівлі слід розташовувати більш довгою
стороною уздовж горизонтальної лінії листа.
У зовнішніх стінах віконні прорізи виконуються з чвертями (виступами
у верхній і бічний частинах отвору розмірами 120 × 65 мм). Вікна
зображуються у вигляді ліній в отворах стін, відповідних контурам віконної
коробки. Контур прорізів показується основною лінією, а віконні заповнення
і контури стін в межах отвору - суцільними тонкими лініями. Дверні полотна
показуються в напрямку їх відкривання суцільною товстою лінією під кутом
30 ° до площини стіни.
Креслення виконане в програмі AutoCAD, відповідно до
вищезазначених правил, дає змогу будівельникам зрозуміти конструктивні
особливості будівлі та покращує його презентаційні якості, такі як наочність
та читабельність.
Список використаної літератури
1. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.
2. Кузнецова Н. В. Графическое оформление архитектурно-строительных чертежей:
учебное пособие / Н.В. Кузнецова, М.В. Долженкова. –Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2011. –84с.
3. Холодкова О. А. Общие сведения и правила выполнения архитектурно-строительных
чертежей : учебно-методическое пособие для студентов строительных специальностей /
О.А. Холодкова, И.М. Шуберт, О.Н. Касаткина. –Минск: БНТУ, 2015. – 57с.
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СТВОРЕННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ШАБЛОНІВ В ГРАФІЧНОМУ
РЕДАКТОРІ AUTOCAD
Автор: ст. гр. БЦІ-17 Баришев Владислав Сергійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Печерцев О.О.
Шаблон - це невід'ємний атрибут професійної роботи в AutoCAD.
Даним терміном позначають сховище налаштувань новостворюваного файлу.
Завдяки цим налаштуванням значно поліпшується створення кресленика на
начальних етапах. В нього
входять такі параметри
як:
шари,
текстові і розмірні стилі, винесення, таблиці, формати аркушів, рамки і
штампи, налаштування виводу на друк. Шаблон позбавляє користувача від
процесів налаштування цих процесів і дозволить відразу перейти до
основного креслення. Кожен новий файл створюється на основі шаблону
якогось типу. Якщо натиснути на кнопку створення файлу із панелі швидкого
доступу, то новий файл буде створений на основі стандартного шаблону.
Щоб створити файл на основі обраного шаблону треба відкрити меню
редактора і натиснути «Створити», потім на «Шаблон» і обрати потрібний
шаблон із запропонованих або створених користувачем.
Створення шаблону
Щоб створити свій шаблон потрібно створити новий файл з будь-яким
шаблоном (для зручності краще брати стандартний acadiso.dwt). Потім
потрібно налаштувати цей файл (Стилі, палітри, набори параметрів листів і
т.д.). Завершуючим етапом буде збереження цього файлу у форматі .dwt.
Перед налаштуванням шаблону треба визначити, для яких цілей він
буде використовуватися. Він повинен містити тілько ті елеменити, якими ви
користуєтеся із проекта в проект. Не треба засоряти шаблон рідко
використовуваними штриховками, лініями.
Шари
Створіть в диспетчері властивостей шарів всі необхідні шари для
розміщення на них об'єктів. Щоб систематизувати величезну кількість шарів
на кресленні створіть фільтри шарів і відфільтруйте їх по імені і за
властивостями.
Розміри
Тут можна відзначити: відразу створюйте анотативні розмірні стилі,
щоб вони автоматично підбудовувалися під масштаби друку.
Використовуйте підстиль розмірного стилю для лінійних розмірів, якщо
будете використовувати шаблон Автокад для архітектурно-будівельного
креслення (заміна стрілок розмірної лінії на зарубки).
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Текст
Створіть стилі тексту для розмірів і текстових написів креслення
(гарнітури) відповідно до Держстандарту. Можете використовувати шрифт
по ГОСТу і взяти його з Компаса (але це має свої підводні камені при
перенесенні креслення - не рекомендую). У більшості випадків підійде
шрифт ISOCPEUR c коеф. стиснення 0,95 близького до ГОСТу.
Штрихування
Додайте призначені для користувача зразки штриховок розширення
РАТ в папку допоміжних файлів за замовчуванням (вказана нижче), до якої
система звертається для пошуку зразків штрихування.
Типи ліній
Завантажте не дістає тип ліній і налаштуйте їх масштаб. Завантажте
призначений для користувача тип ліній з файлу за наступним шляхом:
вкладка Головна стрічки інструментів - група Властивості - Тип ліній - Інше Завантажити - Файл або рядок меню пункт Формат - рядок Типи ліній ... Завантажити - Файл.
Блоки
Блоки можна зберігати в файлі креслення, створюючі тім самим цілі
бібліотеки блоків, а можна їх тримати безпосередно в файлі шаблоном
AutoCAD. Просто створіть свои вкладки інструментальної Палітрі и зберіть
там всі потрібні для роботи блоки.

СТВОРЕННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ БІБЛІОТЕКИ БЛОКІВ В
ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ AUTOCAD
Автор: ст. гр. БЦІ-17 Сурніна Оксана Дмитрівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Печерцев О.О.
Останні роки проектування споруд неможливо уявити без
використання такого графічного редактору як AutoCAD. Його
використовують усі хто мають справу з кресленнями від інженерів до
дизайнерів приміщень та ландшафтного дизайну, і всім цим людям потрібен
певний набір шаблонів, з якими вони найчастіше працюють. В цьому їм
можуть допомогти бібліотеки блоків.
Метою цієї роботи є дослідження способів створення та налагодження
бібліотек в графічному редакторі AutoCAD.
Насамперед, слід з’ясувати що таке бібліотека блоків в AutoCAD – це є
гнучкий і зручний інструмент, що здатний прискорити створення креслень в
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певному напрямку, будь то інженерні комунікації, архітектура або
ландшафтний дизайн.
Як приклад розглянемо блоки меблів, які дуже часто використовуються
при створенні планів приміщень. Отже для створення бібліотеки, по-перше,
слід зібрати в одному файлі усі об’єкти, які потрібно зібрати в бібліотеку. Це
можна зробити двома способами: об’єкти можна створити з нуля власноруч
або завантажити типові об’єкти з мережі Інтернет та вставити їх до свого
файлу. Після того, як усі об’єкти створені, кожен з них окремо слід оформити
як блоки. Для цього використовується команда Блок (Block). Створений
таким чином блок зберігається в базі даних поточного кресленика. Далі
настав час створення бібліотеки цих блоків на «Інструментальній палітрі»
AutoCAD. Для цього слід розібратися з «Центром керування», що
знаходиться на вкладці «Вид» → панель «Палітри». Також існує гаряча
клавіша для швидкого виклику «Центра керування» Ctrl+2. На екрані
з’явиться вікно. З цього вікна треба перейти на вкладку «Відкриті
кресленики», ліворуч буде перелік усіх відкритих у AutoCAD креслеників.
Особливістю «Центрукерування» є те, що він показує усі об’єкти, що
знаходяться у файлі кресленику такі як блоки, розмірні стилі, шари та інші.
Зараз слід зробити активним той кресленик, на якому розміщені об’єкти, що
нас цікавлять. В правій частині відображаються усі елементи, що знаходяться
в даному кресленику. Зараз нам потрібні «Блоки». Для того, щоб побачити
всі блоки, що є в даному файлі двічі клацнімо на іконці ЛКМ. Бібліотека
блоків для AutoCAD буде містити ті об’єкти, що зараз будуть виділені. Після
того, як обрали потрібні об’єкти потрібно клацнути ПКМ на будь-якому з
обраних блоків та обрати із списку пункт «Створити інструментальну
палітру». При цьому обрані блоки залишаються в тому файлі, з якого їх
перемістили до палітри, тобто AutoCAD лише створює посилання на данні
блоки. Через це, якщо видалити або перемістити, палітри, до складу яких
входили блоки працювати перестануть. В інструментальній палітрі
створюється нова вкладка з назвою «Нова палітра», яка містить обрані блоки.
Для перейменування палітри необхідно клацнути на ній ПКМ та обрати
пункт «Перейменувати палітру». Основною перевагою даного набору є те,
що доступ к ньому можна буде отримати з будь-якого іншого файлу. Всі ці
елементи зберігаються безпосередньо в системі. Для викликання
інструментальній панелі використовуються гарячі клавіши Ctrl+3.
Якщо палітра інструментів потребує додавання до неї нових блоків, то
для цього потрібно, по-перше, зберегти файл креслення, по-друге, у
графічному просторі виділити потрібний блок, утримати його ЛКМ та
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перетягнути на палітру. Після цього блок в режимі реального часу з’явиться
на палітрі.
Отже, використання бібліотеки блоків сильно спрощує роботу с
системою AutoCAD, а самі бібліотеки дуже легко створювати та корегувати.
Список використаної літератури:
1. https://autocad-specialist.ru/video-uroki-autocad/sozdaniye-sobstvennoy-bibliotekiblokov.html
2. https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-biblioteki-tipovyh-elementov-dlyaavtomatizatsii-raboty-nad-chertezhami-i-shemami/viewer

РІЗНОВИДИ ПІРАМІДАЛЬНИХ ФОРМ В АРХІТЕКТУРІ
Автори: ст. гр. А-11 Федорець Євгеній Олексійович
Керівник: ст. викл. Проценко О.М.
При поєднанні понять «піраміда» та «архітектура», в уяві більшості
людей одразу постають Єгипетські піраміди. Але важливо розуміти, що
комбінація цих двох понять несе значно більший спектр значень.
Метою цієї роботи є дослідження застосування різноманітних
пірамідальних форм в архітектурі.
Для того, щоб вирізняти в будівлях або їх елементах пірамідальну
основу форми, потрібно знати її головні риси. Піраміда являє собою
багатогранник, одна із граней якого зветься основою, що є пласким
багатокутником, а інші – бічними гранями, що завжди є трикутниками. Ці
бічні трикутники мають спільну вершину, яка і є вершиною піраміди.
Піраміда може бути правильною або неправильною.
Для правильної піраміди характерними є: рівні розміри бічних граней,
які є рівнобедреними трикутниками та ребер, в тому числі основи, що є
правильним багатокутником, апофем, двогранних кутів при основі та при
бічних ребрах.
Неправильна піраміда, на відміну від правильної, може мати в основі
довільний багатокутник, який, в свою чергу, може містити будь-яку кількість
ребер різної довжини, бути опуклим або увігнутим. Бічні грані неправильної
піраміди залишаються трикутниками.
В архітектурі форма піраміди зустрічається не дуже часто. Найбільш
відомим варіантом використання терміну «піраміда» по відношенню до
архітектури є назва споруди, що за своєю формою або обрисами має вигляд
піраміди, переважно правильної. Відповідно, у такої споруди бічні сторони
мають форму рівнобедреного трикутника з вершинами, які збігаються в
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одній точці. Основа може бути трикутною, чотирикутною або мати форму
багатокутника з будь-яким числом вершин, однак найпоширенішою версією
є чотирикутна основа. Часто піраміди не є ідеальними геометричними
формами, а збудовані у формі зрізаних пірамід чи каскадів окремих терас,
розмір яких зменшується з висотою.
В історії можна спостерігати велику кількість прикладів цієї форми в
культових спорудженнях. Одним з найстарших варіантом пірамід є зикурат,
який найчастіше є спорудою саме такого призначення та складається з
розміщених одна на одній звужених догори платформ — паралелепіпедів або
зрізаних пірамід. Класичним прикладом пірамід є саме єгипетські піраміди
— величезні монументи, збудовані з каменю або цегли, які бували як
ступінчастими, так і майже ідеальними правильними за формою.
У сучасному світі будівлі такої форми теж мають місце. Прикладами є
вхід до всесвітньовідомого Лувру та палац Миру та Злагоди в Астані.
Але застосування пірамідальних форм не обмежується лише спорудами
у цій формі. Форма піраміди може використовуватися для різних покрівель.
Причому, основа для таких пірамід можу бути уявною, або залежати від
плану покритої ділянки.
Найбільш поширеними є дахи башт. Використання для даху башти
покрівлі саме видовженої пірамідальної або конічної форми створює ілюзію
більшої висоти і показує, що вона «тягнеться» вгору. Варто зробити ремарку,
що піраміда з великою кількістю бічних сторін дуже схожа на конус, що
пов’язує ці дві фігури.
В архітектурній практиці також має місце використання пірамідальних
дахів для різних споруд. Такі дахи переважно мають форму чотирикутної
піраміди у випадку звичайних будинків. Але кількість бічних сторін даху
може різнитися в залежності від форми споруди та вибору архітектора, що
можна спостерігати, наприклад, на каплицях чи альтанках, або абсидах, де
форма піраміди є переважно неправильною.
Отже, форма піраміди використовується в архітектурі досить часто і
має різновиди свого застосування, що зумовлено особливістю цієї форми, а
саме - звужуванням від основи до вершини, що дозволяє створити ілюзію
руху форми догори або збільшення висоти об’єкта.
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ЗАСТОСУВАННЯ МІМІКРІЇ В АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. А-13 Черкашина Катерина Михайлівна
Керівник: ст. викл. Проценко О.М.
Вступ. У сучасній архітектурі ми все частіше стикаємося з
наслідуванням форми і кольорів. Більшість людей задаються питанням, що
це означає в контексті розуміння геометрії цих елементів. Це є мімікрія
(наслідування, надбання кольору, форми рослин, тварин або неживої
природи).
Це явище, зазвичай, використовується в біології. Наприклад, муха
сімейства дзюрчалок наслідує бджолу (формою і забарвленням), метелики з
роду Kallima (метелик-листовидки) із Південно-Східної Азії приймають
вигляд зів'ялого листа, а кролячий сич, який живе в норах гризунів, може
імітувати шипіння змії (звук).
Актуальність. Принципи мімікрії або природної подібності все
частіше зустрічаються в елементах штучно створеного простору
(архітектура, дизайн).
Основна частина. У сучасній архітектурі наслідуванням (мімікрією)
займається наука біоніка (прикладна наука про застосування в технічних
пристроях і системах принципів організації, властивостей, функцій і структур
живої природи), тобто елементи природи починають проглядати в її
промислових аналогах. Розрізняють принципи наслідування, або подібності,
на декілька підвидів: біологічну біоніку, що вивчає процеси, які відбуваються
в біологічних системах; теоретичну біоніку, яка будує математичні моделі
цих процесів; технічну біоніку, яка застосовує моделі теоретичної біоніки для
вирішення інженерних завдань.
Ось кілька відомих споруд, спроектованих на основі подібності до
біологічних структур:
• Ейфелева вежа в Парижі (повторює форму гомілкової кістки).
• Стадіон «Ластівчине гніздо» в Пекіні (зовнішня металева конструкція
повторює форму пташиного гнізда)
• Хмарочос Аква в Чикаго (зовні нагадує потік падаючої води, також
форма будівлі нагадує складчасту структуру вапняних відкладень по берегах
Великих Озер).
• Житловий будинок «Наутілус» або «Раковина» в Наукальпане (його
дизайн взято з природної структури – раковини молюска).
• Оперний театр у Сіднеї (наслідує розкритим пелюсткам лотоса на
воді)
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• Плавальний комплекс в Пекіні (конструкція фасаду складається з
«бульбашок води», повторює кристалічну решітку, вона дозволяє
акумулювати сонячну енергію, що використовується на потреби будівлі).
• Національний оперний театр в Пекіні (імітує краплю води).
Застосування природоподібності включає в себе і створення нових для
будівництва матеріалів, структуру яких підказують самі закони природи. На
сьогоднішній день існує безліч прикладів мімікрії в проектах вже існуючих
архітектурних об’єктів, кожен з яких відрізняється дивовижною міцністю
своєї структури. Таким чином, можна отримати нові додаткові можливості
для зведення споруд різних масштабів.
Висновки. Ключовою особливістю застосування принципів мімікрії в
архітектурі та дизайні є наслідування природних форм з урахуванням
наукових знань про них, створення сприятливого для людини екологічного
безпечного
середовища
проживання
із
застосуванням
нових
енергоефективних технологій.

ПОЛІГОНАЛЬНА СІТКА В МОДЕЛЮВАННІ
Автори: ст-ти гр. А-12 Філіппський Тимур Андрійович, Казакова Єлизавета
Сергіївна.
Керівник: ст. викл. Проценко О.М.
Сучасна архітектура дивує нас різномаїттям геометричних форм.
Традиційні методи проектування приймають виклик замовника та шукають
способи відтворити нові складні форми, які вже не є комбінаторикою звичної
для нас геометрії. Одним із способів розв’язання поставлених задач є
утворення сплайнової поверхні шляхом накладання чарунок полігональної
сітки. Полігональна сітка — це сукупність вершин, ребер і граней, які
визначають форму багатогранного об'єкта в тривимірній комп'ютерній
графіці та об'ємному моделюванні. Гранями зазвичай є трикутники,
чотирикутники або інші прості опуклі багатокутники (полігони), оскільки це
спрощує рендерінг, але сітки можуть також складатися і з найбільш
загальних увігнутих багатокутників або багатокутників з отворами.
Об'єкти, створені за допомогою полігональних сіток, повинні зберігати
різні типи елементів, такі як вершини, ребра, грані, полігони й поверхні. У
багатьох випадках зберігаються лише вершини, ребра й або грані, або
полігони. Рендерер може підтримувати лише тристоронні грані, так що
полігони повинні бути побудовані з їхньої множини. Однак багато
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програмних рендерів підтримують полігони із чотирма та більшою кількістю
сторін, або вміють триангулювати полігони в трикутники в процесі роботи,
роблячи необов'язковим зберігання сітки в триангульованій формі.
Полігональні сітки можуть бути представлені безліччю способів,
використовуючи різні способи зберігання вершин, ребер і граней. У них
входять такі методи визначення орієнтації чарунок сітки:
- Список граней: опис граней відбувається за допомогою покажчиків у
списках вершин.
- «Крилате» подання: у ньому кожна точка ребра вказує на дві
вершини, дві грані та чотири ( за годинниковою стрілкою і проти неї) ребра,
які до неї дотичні. «Крилате подання» дозволяє обійти поверхню за
постійний час, але в нього більші вимоги по пам'яті зберігання.
- Напівреберні сітки: спосіб схожий на «крилате» подання, за винятком
того, що використовується інформація обходу лише половини грані.
- Чотириреберні сітки, які зберігають ребра, напівребра та вершини без
будь-якого зазначення полігонів. Полігони прямо не виражені у поданні і
можуть бути знайдені обходом структури. Вимоги до пам'яті аналогічні
напівреберним сіткам.
- Таблиця кутів, які зберігають вершини у визначеній таблиці. Подання
більш компактне та більш продуктивне для знаходження полігонів, але
операції по їхній зміні повільні. Більше того, таблиці кутів не представляють
сітки повністю.
- Верхова вистава: представлені лише вершини, що вказують на інші
вершини. Інформація про грані й ребра виражена неявно в цьому поданні.
Однак, простота подання дозволяє проводити над сіткою безліч ефективних
операцій.
При явному завданні ребер полігональна сітка зображується шляхом
креслення не всіх багатокутників, а всіх ребер. У результаті вдається
уникнути багаторазового повторення спільних ребер.
Таким чином можна зробити висновки, що в даній статті показані
елементи тривимірного об'єкта за допомогою полігональних сіток, де сітка це сукупність вершин, ребер і граней що визначають форму багатогранного
об'єкта в тривимірній комп'ютерній графіці та телевізійних системах.
Гранями зазвичай є трикутники або інші багатокутники, тобто полігони, тому
що це спрощує побудова проекцій у відповідності із обраною фізичною
моделлю. Різні подання полігональних сіток використовуються для різних
цілей: моделювання, комп'ютерних ігор, медицини та телебачення.
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«БЕЗПАПЕРОВА» АРХІТЕКТУРА В КОНТЕКСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ
Автор: ст. гр. А-12 Краєва Єлизавета Олександрівна
Керівник: ст. викл. Проценко О. М.
Архітектура сама по собі віртуальна - вона завжди з'єднує віртуальність
уяви з реальністю. Віртуальний світ із створеним ним штучним світом
руйнує звичні погляди на архітектуру, створюючи передумови для
формування нового стилю, в якому організація простору відбувається з
використанням прийомів і засобів віртуальної реальності.
Архітектор,
формуючи
предметно-просторову
організацію
навколишнього штучного середовища людини, спирається на планування
майбутнього життя людей у цьому середовищі. Нова свідомість формує
принципово нові підходи до організації архітектурного простору, а розвиток
сучасних інформаційних технологій створює можливості й передумови для
пошуку нових засобів і прийомів художньої виразності в архітектурі.
Інформаційні технології, і особливо мережеві технології, представляють
собою наймогутніший інструмент змін, що коли-небудь мало суспільство.
Поряд із визнаним феноменом інтернет-технологій, що докорінно впливає на
всі сфери нашого життя, одним з важливих аспектів розвитку інформаційних
технологій сьогодні можна вважати поняття «віртуальної реальності». Це
поняття сьогодні пов'язується з створенням моделей реальної дійсності (або
деяких абстракцій), втілених за допомогою високотехнологічного
обладнання, які утворюють безпосередній вплив в режимі реального часу на
свідомість людини через його органи почуттів.
Грунтуючись на фактах і тенденції, помітних вже сьогодні, можна
простежити хід виникнення і реалізації технології віртуальної реальності.
Великий інтерес і практичну користь представляють програми віртуального
проектування для архітекторів, яким потрібні програмні засоби, що
дозволяють застосовувати при проектуванні технологію віртуальної
реальності. Так, наприклад, програма Calvin (Collaborative Architectural
Layout Via Immersive Navigation), розроблена в лабораторії Іллінойського
університету, призначена для оцінки можливостей віртуальної реальності в
проектуванні будівель і в спільній роботі з візуальними об'єктами. В даному
додатку віртуальна реальність слугує не тільки для візуалізації проектів, але і
для створення численних перспективних планів. Використовуючи технології
віртуальної реальності, архітектори і конструктори можуть проектувати,
будувати і відчувати свій об'єкт у віртуальному середовищі без створення
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паперових зображень і різних макетів в певному масштабі або моделей в
повну величину. Використання віртуальних моделей дозволяє істотно
знизити витрати на створення дорогих фізичних макетів, а також дає
проектувальнику реальну можливість випробувати різні варіанти, детально
всі їх проаналізувати і вибрати оптимальний. Використовуючи новітні
технології, матеріали та системи, архітектурне середовище здатне реагувати
на природні зміни, регулювати потоки енергії, створюючи зв'язок між
внутрішнім і зовнішнім середовищем.
Сьогодні комп'ютерні технології дозволяють відображати об'ємний
об'єкт прямо в повітрі. Завдяки вдосконаленим матеріалам і новим способам
їх застосування, фасади будівель можуть стати мультимедійними за
допомогою проектування на них зображень, що дозволить використовувати
їх в якості інформаційного дисплея, перетворюючи споруду в інтерактивний
комунікаційний об'єкт. У реальній архітектурі, поряд з презентаційними 3Dпрограмами, використовуються і проектні технології віртуального
моделювання, без яких неможливо створення складних архітектурних форм.
Таким чином велика кількість технологій моделювання віртуальної
реальності, які дозволяють міняти форму майже готових виробів і обробляти
матеріали будь-якого розміру практично з ідеальною якістю, стає азбукою
сучасної архітектури, яку критики стали називати "безпаперовою".

ЗВ’ЯЗОК ПЛАТОНОВИХ ТІЛ ІЗ СУЧАСНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ
Автор: ст. гр. А-13 Агєєва Валерія Романівна.
Керівник: канд. техн. наук, доц. Кравченко Ю.П.
В архітектурі тісно зв'язані наука, техніка й мистецтво. Математичні
закономірності,
симетрія,
пропорційність
і
геометричні
фігури
використовуються при проектуванні архітектурних споруджень і створення
простору для людської життєдіяльності. Не один з видів мистецтва так тісно
не пов'язаний з геометрією, як архітектура.
Використовувати багатогранники в архітектурі люди почали дуже
давно, ще до нової ери. Башта з поставлених один на одного паралелепіпедів
або пірамід є стародавньою архітектурною спорудою — зіккурат. Зіккурати
відомі з часів стародавньої Месопотамії (кінець IV тисячоліття до н.е.).
Пірамідальна форма в будівництві була популярна в стародавньому світі Піраміда Місяця (кінець 1 тис. до н.е. - початок н.е., висота 42 м), Теотіуакан
Тенаюке (піраміда 12-15 ст., культура ацтеків), піраміда Кукулькана (Чичен122

Іца, 8-12 ст., культура майя, Мексика). Піраміда Хеопса, яка стоїть майже
п'ять тисяч років, можливо, саме грандіозне спорудження на Землі, висота її
сягала 147 м. Аж до кінця XIX ст. піраміда Хеопса була найвищим
спорудженням на землі.
Історія вивчення правильних багатогранників йде в глибоку давнину.
Піфагор та його учні вважали багатогранники божественними фігурами і
оспівували в своїх філософських творах. Одне з найдавніших згадок про
правильні багатогранники є в трактаті Платона (427-347 до н.е.). Кожен з
правильних багатогранників, а всього їх п'ять, Платон асоціював з чотирма
земними елементами – земля (куб), вода (ікосаедр), вогонь (тетраедр),
повітря (октаедр), і одним неземним елементом – небом або Всесвітом
(додекаедр).
Художників завжди вражала досконалість, гармонія многогранників.
Леонардо да Вінчі (1452-1519) захоплювався теорією многогранників і часто
зображав їх на своїх полотнах. Знаменитий художник Альбрехт Дюрер (14711528) у відомій гравюрі «Меланхолія» на передньому плані зобразив
додекаедр. Яскравим прикладом художнього зображення многогранників в
XX столітті є графічні фантазії голландського художника Мауріца Корніліса
Ешера (1898-1972). На гравюрі "Чотири тіла" Ешер зобразив перетин
основних правильних многогранників, розташованих на одній осі симетрії.
Витончений приклад зірчастого додекаедра, який поміщений всередину
скляної сфери, можна знайти в його роботі "Порядок і хаос". Найцікавіша
робота Ешера – гравюра "Зірки", на якій можна побачити тіла, отримані
об'єднанням тетраедрів, кубів і октаедрів, а всередину центральної фігури він
помістив хамелеонів. Сальвадор Далі (1904-1989) на картині «Таємна
вечерня» зобразив І. Хріста зі своїми учнями на тлі величезного прозорого
додекаедра, форму якого, на думку стародавніх, мав Всесвіт.
В сучасній архітектурі Роттердам - шикарне сучасне місто з будинками
в 30, 40 ... і до 176 поверхів. Практично всі будівлі являють собою
багатогранники. Роттердам - місто самої оригінальної архітектури в світі. У
самому центрі міста стоять самі незвичайні будинки. Наприклад, будинокбагатогранник, де граней - десятки. Або незвичайний житловий будинок: на
численних, з'єднаних між собою тумбах стоять на ребрах кубики. На кожній
тумбі - по кубику. Кожен кубик - триярусна квартира для однієї сім'ї. Ми
звикли жити в паралелепіпедах з міцним фундаментом, а цей куб - парить.
В основі дизайну музею архітектури Тойо Іто на острові Омішима
(Японія) лежать геометричні фігури: октаедр, тетраедр і кубооктаэдр.
Ботанічний сад «Едем» в Корнуоллє (Великобританія), побудований в 2001
році, для конструкцій зведень якого використовувалися форми шестигранних
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сотів - ще один вид многогранників - усічений ікосаэндр, який складається з
12-ти п'ятикутників і 20-ти шестикутників.
Таким чином, можна навести багато прикладів захоплення людиною
дивовижними властивостями та красою багатогранників як у мистецтві, так і
в архітектурі.

ГЕОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДДИТИВНОГО ДИЗАЙНУ
В АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. А-13 Бритченко Лілія Вячеславівна
Керівник: ст. викл. Проценко О.М
Аддитивні технології є одним з найважливіших революційних напрямів
розвитку інженерних технологій. Вони відкривають творчий простір
інженерам і архітекторам для реалізації нестандартних ідей при
проектуванні.
Аддитивні технології дозволяють виготовляти конструкції з
надскладною контурної геометрією і топологією і забезпечують
передбачувані і повторювані результати за розміром, морфологією і
розподілом пустот. У промисловості використовують стохастичні і
впорядковані порожнисті структури, що мають малу вагу, високу міцність і
термостійкість, велику питому поверхню і еластичність, низьку щільність. З
існуючих проривних технологічних рішень в області полегшених
конструкцій виділяють технологію, що дозволяє проектувати і виробляти
мікрочаруністі структури, які отримали назву SuperLattice або «замерзлий
дим». Конструкція, розроблена в 2014 р Ліверморською національної
лабораторії ім. Ернеста Лоуренса (LLNL) і Масачусетським технологічним
інститутом (MIT), за щільністю близька до аерогелю або піноскла, має
жорсткість як у монолітної гуми і здатна витримувати навантаження, що в
160 тисяч разів перевищує власну вагу. Поєднання характеристик
досягається виключно за рахунок геометричного розташування осередків на
мікрорівні.
Застосування аддитивних технологій дозволило наблизитися до
здійснення інженерних рішень на основі біонічних принципів, що раніше
здавалося неможливим і гальмувалося недосконалістю традиційних
технологій. Застосування адитивних технологій дозволило виробляти
продукти раніше немислимих форм, розмірів, фактично нових мезоструктур
і, здавалося б, з непоєднуваних матеріалів, що володіють тією чи іншою
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микроструктурою, що є яскравим прикладом багаторівневого підходу до
проектування і аддитивного виробництва.
У 3D-друку все загальні архітектурні мотиви і компоненти будівлі
повинні бути переосмислено, щоб вони відповідали логіці шаруватої
конструкції. Наприклад, конкретний принтер не може друкувати в повітрі:
отже, просте завдання по створенню прямолінійного віконного отвору стає
неможливим. Замість того, щоб радикально змінити процес, недоліки можуть
стати можливостями для нового дизайну: оскільки принтер може поступово
нахилятися, одне з можливих логічних наслідків для вікна - стати трикутної
аркою.
В умовах стрімкого розвитку високотехнологічних ринків важливу
роль в популярності і затребуваності програмної продукції починає грати
промисловий дизайн, в якому все частіше використовуються біонічні форми.
Природні системи є прикладом конструкцій, які гармонійно функціонують на
основі принципів забезпечення оптимальної надійності, створення
оптимальної форми при економії енергії та матеріалів. Закон мінімуму в
живій природі обумовлений органічною доцільністю існування.
Використання її принципів сприяє створенню функціонально і естетично
повноцінних об'єктів, конструкцій і виробів для різних галузей
промисловості. У 2017 року в Амстердамі з'явився перший восьмиметровий
пішохідний міст, побудований методом 3D-друку. Реалізація цього проекту і
впровадження даної технології надасть дизайнерам практично необмежені
можливості для створення за допомогою 3D-друку великих просторових
функціональних об'єктів з екологічно чистих матеріалів і з безпрецедентною
свободою у виборі форм.
Таким чином, використання систем проектування (CAD),
комп'ютерного інжинірингу та оптимізації (CAE, САО) в промисловому
дизайні значно прискорило процес проектування і візуалізації, дозволило
розробляти унікальні за дизайном і оптимальні з точки зору ваги і міцності
конструкції, призвело до скорочення вартості і часу розробки.

ФЕНОМЕН ГЕОМЕТРІЇ ЯПОНСЬКОГО САДУ
Автор: ст. гр. А-23 Холодова Яніна Вячеславівна
Керівник: ст. викл. Проценко О. М.
Японський сад не завжди виглядає розкішно: у всьому, що його
складає, відчувається шляхетна стриманість, мудра недомовленість. Глибоко
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продумана геометрична структура не одразу помітна, однак лише потім
розумієш, що немає ніякої випадкової форми, увесь проект створено з
математичною точністю й він несе в собі приховану логічну інформацію
щодо організації простору. Сади японської ментальності актуалізують
філософію тиші, розкриваючи глибокий драматизм поняття «відсутності
присутності».
Дана тема є актуальною, тому що зараз велика увага приділяється
аналізу впливу геометричних форм і геометричних асоціацій на підтримку
стабільності внутрішньої гармонії людини. Велика кількість людей по усьому
світу
практикують
«майндфулнес»
—
підтримку
щохвилинної
усвідомленості в думках, почуттях, тілесних відчуттях і в навколишньому
оточенні. «Зараз культура наголошує на природності і свідомості, ми не
прагнемо постійної стимуляції й розваг. Ніхто не скидає з рахунків
технології, але нам потрібно знайти знову зв'язок з людьми та світом навколо
нас», - сказав Сорен Горхамер, засновник конференції Wisdom 2.0..
Середньовічні японські сади як мистецтво типологічне досить важкі
для аналізу через постійну повторюваність елементів і композиційних схем,
хоча й неможливо знайти двох зовсім однакових садів. Кращим прикладом
символічного філософського саду став «Сад каменів» при монастирському
храмі Реандзі в Кіото. Щоб хоч частково «реконструювати» враження, яке
сад Реандзі повинен був провадити на людину, що жила в той час у Японії,
треба спробувати не стільки зрозуміти його конструктивну схему, скільки
відчути його образну ємність і його внутрішню адекватність стану
споглядання й усвідомлення змісту буття релігійною свідомістю тієї епохи.
Камінь є центром японської символіки в ландшафтному дизайні та інтер'єрі.
Це пов'язане з відношенням японців до цього матеріалу як до самого
бездоганного утворення природи. У японській традиції камінь символізує
красу та велич природи. Більші камені асоціюються зі скелями, хвиляста
поверхня гравію означає воду.
Перше враження від саду — чистота й суворість. Вільно розташовані
обсяги обмацуються оком поступово, один за іншим, вертаючись до вихідної
точки. Як би не рухатися по веранді вправо й уліво, з п'ятнадцяти каменів
завжди видні тільки чотирнадцять, і вже це одразу дає відчуття чогось
незвичайного, якоїсь схованої таємниці за цим доведеним до межі
лаконізмом і чисто зовнішньою простотою форми, невичерпна складність і
змістовність якої роблять її символічною.
Таким чином, контрастність і ідея боротьби сполучаються в побудові
геометрії саду з ритмічною врівноваженістю, що виражає ідею єдності.
Групи каменів розташовані так, що їх геометричний порядок сприймається і
126

як увесь разом і кожен окремо. Композиція їх розімкнута, але врівноважена.
Видимість фрагментарності дає відчуття гармонійної закінченості. Спокій
виникає не зі статичності, але з особливо збалансованої внутрішньої
динаміки асиметричної побудови.
Список використаної літератури:
1. В. М. Хачатурян "Історія світових цивілізацій" М., 1996.
2.http://lifestripes.ru/world/udivitelnye-sady-i-parki-mira.html
3. http://ru.convdocs.org/docs/index-74561.html
4. http://summergarden.ru/?cat=19
5. http://landscape.totalarchttpm/taxonomy/term/

ГЕОМЕТРІЯ ПРОСТОРУ
Автор: ст. гр. А-11 Гаврилова Марія Олександрівна
Керівник: ст. викл. Проценко О.М.
З усього різноманіття геометричних форм людину завжди найбільше
приваблювали правильні форми, бо саме в них вона вивчає найяскравіше
втілення тієї вищої небесної гармонії, до якої одвічно прагне. Яскравими
представниками геометричних форм є правильні багатогранники, які і стали
об’єктом нашого дослідження.
«Я думаю, що ніколи до теперішнього часу ми не жили в такій
геометричний період. Все навколо - геометрія». Ці слова, сказані великим
французьким архітектором Ле — Карбюзье на початку 20 століття, дуже
точно характеризують і наш час. Світ, в якому ми живемо, наповнений
геометрією будинків і вулиць, гір і полів, творіннями природи і людини.
Жодні геометричні тіла не мають такої досконалості і краси, як
правильні багатогранники. "Правильних багатогранників так мало, - написав
колись Л. Керролл, - але це досить скромний за чисельністю загін зумів
пробратися в самі глибини різних наук".
Історія правильних багатогранників сягає глибокої давнини.
Починаючи з 7 століття до нашої ери в Стародавній Греції створюються
філософські школи, в яких відбувається поступовий перехід від практичної
до філософської геометрії. Однією з перших і найвідоміших шкіл була
Піфагорійська, названа на честь свого засновника Піфагора. Існування п'яти
правильних багатогранників його учні відносили до будови матерії Всесвіту.
Згідно з цим, атоми основних елементів повинні мати форму різних тіл:
Всесвіт – додекаедр; Земля – куб; вогонь – тетраедр; вода – ікосаедр; повітря
– октаедр.
Пізніше вчення піфагорійців про правильні багатогранники виклав у
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своїх працях інший давньогрецький вчений, філософ - ідеаліст Платон. З тих
пір правильні багатогранники стали називатися Платоновим тілами.
Гармонійні стосунки стародавні греки вважали основою світобудови, тому
чотири стихії у них були пов'язані такої пропорцією: земля / вода = повітря /
вогонь. Атоми "стихій" налаштовувалися Платоном в скоєних консонансах, як
чотири струни ліри (консонанс - приємне співзвуччя). Перша система
елементів, що включала чотири елементи - землю, воду, повітря і вогонь, була канонізована Аристотелем. Ці елементи залишалися чотирма наріжними
каменями світобудови протягом багатьох століть.
Багатогранники оточують нас кожну хвилину нашого життя. В великих
та малих, простих та складних повсякденних речах — вони є всюди. І
недарма греки ще на зорі розвитку науки звернули на геометрію особливу
увагу, надавши їй окреме значення у світобудові, бо, по суті, все можна
звести до найпростіших пласких фігур, вивчення і комбінування яких не
тільки формує і розвиває нашу уяву і просторове мислення, а і допомагає
сприйняттю і розумінню нашого світу взагалі.

ПРАКТИЧНА КОРИСТЬ ПАРАМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ВОРОНОГО
ТА ЛІНДЕНМАЙЕРА
Автор: ст. гр. А-34 Ожередов Богдан Ігорович
Керівник: ст. викл. Проценко О. М.
Параметричне проектування виникло з цілком технологічних
міркувань, воно настільки проникло у всі сфери нашого життя, що породило
нову естетику. Тепер людина може породжувати речі в співавторстві з
комп'ютером.
Один з найбільш візуально яскравих способів використання
параметричного дизайну заснований на діаграмі Вороного. Для кінцевої
безлічі точок діаграма Вороного представляє собою таке розбиття простору
або площини, при якому кожна область цього розбиття утворює безліч точок,
більше близьких до одного з елементів безлічі, ніж до будь-якого іншого
елементу множини. Використовуються так звані генетичні алгоритми, коли
варіюються мільйони можливих комбінацій параметрів із заданим кінцевим
результатом, наприклад — мінімальною вагою при достатній жорсткості.
Діаграму Вороного можна вибудувати на основі триангуляції – це вигляд
кінцевої розбивки площини, при якому кожна область цієї розбивки утворить
множину точок, більше близьких до одного з елементів множини точок S,
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ніж до будь-якого іншого елемента множини. Таким чином, цю діаграму
представлено ніздрюватою сіткою з можливістю маніпуляції точками
генерації. Задаючи точки з певним періодом, можна вводити додаткові
властивості, наприклад, використовуючи фрактальну геометрію або відрізки
замість точок. Релаксаційний метод може додати сітці властивості рідини,
приводячи структуру в централізовану діаграму Вороного, де всі осередки
мають однакову площу або об'єм, а центродіальні й вихідні точки збігаються,
тому всі структуровані сітки є окремими випадками діаграми. Ці діаграми
використовують у містобудуванні, зонуванні простору, геодезичній практиці,
дизайні й архітектурі. Також використовується в комп'ютерній графіці для
випадкової розбивки поверхонь. Багато багатоклітинних живих структур
формуються й розвиваються за цими ж геометричними принципами.
У параметричній архітектурі знайшли своє застосування методи
тесиляції, фрактальні методи та методи L-sistems (систем Лінденмайера), які
дозволили урізноманітнити функціональні та візуальні властивості об'єкта,
що проектуватися. Наприклад, метод систем Лінденмайера може моделювати
системи, що нагадують структури дерев, а метод тессиляції використовує
розбивку структур на більш дрібні, так що виходять конструкції не схожі ні
на що раніше створене людиною, проте нагадують приємні для ока людини
творіння природи.
Методами параметрики ми можемо більш якісно опрацьовувати
набагато більші площі територій, при цьому розглядаючи велику кількість
різних варіантів сценаріїв розвитку міста, використовуючи завжди актуальні
дані. Спроектувавши систему, що має можливість до адаптації,
прораховувавши всі необхідні параметри, ми отримаємо інструмент для
більш гнучкого та ефективного підходу до роботи та ефективний інструмент
в області теорії та практики містобудування.
Список використаної літератури:
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Contemporary Architecture. – Chichester, 1997.
2. Matt Ridley. Genome. The autobiography of a species in 23 chapters. Harper
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ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРИВИМІРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ СТРУКТУР
У ВІРТУАЛЬНІ ХУДОЖНІ ОБРАЗИ
Автор: ст. гр. А-14 Калмикова Марія Романівна
Керівник: ст. викл. Бєлих І.М.
Геометричні структури, здатні видозмінюватися в об'ємно-пластичні
конструкції і орнаментально-площинні композиції.
Метою дослідження є визначення механізму перетворення тривимірних
геометричних структур в віртуальні художні образи.
Вперше автором дослідження, професором В. Н. Гамаюновим,
запропонована методика віртуального конструювання моделі багатогранника
в графічній програмі 3D MAX. А також ініціатору даного дослідження
належить авторство в способі перетворення багатогранних структур в
художньо-образні картини орнаментального, абстрактного, пластичного
біоморфного, антропоморфного властивостей.
При відкритті проектівографічного методу був позначений механізм
читання креслень, в основі якого лежить вивчення різних видів переміщень,
суміщенні просторових полів, граней формоутворюючих елементів, в
результаті чого можна сконструювати моделі багатогранників і з певних
систем площин сформувати безліч конфігурацій для різних формотворчих
цілей. Також визначено: принцип отримання з багатогранників і систем
площин нових форм; спосіб враховуються зміни епюри, в зв'язку з
привнесенням відбуваються відповідно до цієї нової формою змін. На цьому
етапі передбачається рукотворне відтворення формотворчих ідей з
використанням проектівографіческіх моделей багатогранників.
З появою комп'ютерних технологій метод гармонійно вписався в
механізм віртуального рішення проектних і образотворчих завдань шляхом
маніпуляцій в різних графічних програмах 3D, 2D.
В основі своїй проектівографіческій метод був призначений для цілей
формоутворення в дізайнпроектірованіі предметів просторово-речовій
системи. Необхідність в методі була продиктована пошуком нових форм, в
яких проявлявся б «живий пульс» складових їх модулів, ритм яких створює
відповідність і пластичне різноманіття що виникають форм.
Як текстур, фонів і самоцінні творів образотворчого мистецтва автор
дослідження
пропонує
використовувати
і
віртуальні
картини
проектівографіческого походження.
При функціональному генеруванні моделі обробленого багатогранника
з вибором певних маніпуляцій для утворення нової форми відбуваються її
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трансформація, розклад колірних і структурних складових, метаморфози
ожилих образів, що мають химерні, хитромудро складні форми. Іноді
елементи вихідної структури простежуються в новому отриманому об'єкті.
Вони доречно доповнюють образ створеної композиції, при цьому стає
зрозумілою динаміка розвитку форми (перетворення структури в іншу
категорію образного рішення), що реалізується різними комбінаторними
настроями абстрактних модулів.
В межах навіть одного виділеного фрагмента вихідного об'єкта
утворюється
незліченну
кількість
незвичайних
композицій
з
гармонізованими ритмами, квітами, пропорціями, формами і т.д. Картини
настільки різноманітні за всіма вказаними параметрами, що вражають уяву
глядача, приводячи в здивування від факту, що першоосновою композиції
може бути геометрична модель.
Так, використовуючи безліч образів, композиційних рішень, художник
визначається в своєму творчому відборі з тими, які викликають асоціації з
будь-якими явищами, об'єктами і т.д.
Тобто, виходять композиції безпредметного характеру - згущення і
наплив перетворених модульованих форм і цветосветових акцентів. Вони
наділяють звучання простору неповторною інтонацією, задає внутрішній
настрій споглядання, що є головним, на наш погляд, аргументом для
естетичного статусу композиції.
Отже, по-перше, за допомогою інтеграції проектівографіі з
комп'ютерними програмами метод придбав переконливу різнобічність, з
самого початку не закладену і не передбачену.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСТЕР’ЄРУ ТА ІНТЕР’ЄРУ БУДІВЛІ В
AUTODESK 3dsMAX
Автор: ст. гр. БЦІ-18 Лаптєв Ігор Володимирович
Керівник: ст. викл. Бєлих І.М.
3dsMAX − програма для створення тривимірних зображень. Вона
прекрасно підходить для моделювання будівель, квартир, меблів, інтер'єру.
Це цікавий і перспективний напрямок в дизайні та архітектурі, тому
освоївши ази і прокачавши свої навички, можна отримати затребувану
професію.
3D- моделювання − отримання тривимірній проекції з використанням
форми і кольору. 3D-зображення не просто малюнок, а модель реального
простору. І спроектувати можливо всякі предмети, починаючи від табуретки і
закінчуючи складними будівлями. Можна створювати внутрішнє оздоблення
кімнат будинків, самі будинки, а також цілі житлові комплекси. Стосовно до
будівництва житлових будинків, при використанні сучасних технологій за
допомогою 3D-графіки, можливо, дуже точно відтворити, як в оточенні вже
існуючих будинків на заданому рельєф місцевості буде виглядати
новозбудоване будівля. І все це за допомогою 3D-моделі. Також можна
відтворити кілька варіантів будови об'єкта або створення дизайну приміщень,
щоб клієнт міг вибрати на свій смак, що більше сподобалось. Завдання будьякого дизайнера донести свою ідею, своє бачення об'єкта до замовника. За
допомогою 3D-графіки можливо максимально правдоподібно, об'ємно і
яскраво відобразити об'єкт, і не важливо − реально побудований він або
тільки спроектований.
Хотілося б відзначити основні переваги програми «3dsMAX» у 3-D
моделюванні інтер'єру:
По-перше, 3D-моделювання інтер'єру займає у дизайнерів значно
менше часу, ніж якісна ручна робота по візуалізації дизайну проекта.
Проектувальник, при отриманні 3D-дизайн інтер'єру користується вже
створеними за необхідне йому параметрам об'єктами: стінами, дверима,
вікнами і меблями, а не просто лініями, з яких ці об'єкти перебувають. Не
дивлячись на те, що проектування 3D-моделі досить трудомісткий і
витратний за часом процес, але ці проблеми компенсуються згодом легкістю
внесення змін у висвітленні, розташуванні предметів і т.д. Внести такі зміни
в ескіз, зроблений від руки практично нездійсненно.
По-друге, 3D-візуалізація − це не тільки красива картинка, а й уже
готові плани і точні розрахунки, так як пакети додатків і програм, в яких
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створюється 3D-модель інтер'єру, реалізують їх автоматично. Причому, якщо
десь в проекті виробляють зміни, то і всі плани і розрахунки так само
автоматично змінюються.
По-третє, візуалізація інтер'єру − це унікальна можливість відтворити
повну 3D-презентацію нового вигляду будинку. Проектувальник може з
найвигідніших сторін показати створений ним 3D-інтер'єр і фактично
провести клієнта по всіх і приміщеннях і кімнатах всередині віртуального
будинку.
Отже, при всій своїй складності 3ds Max легко вивчається. Є велика
кількість інструментів, необхідних при моделюванні різних архітектурних
проектів - від заготовок дверей і вікон різних форм до рослинності, сходів і
огорож. Крім того, в даному 3D-редакторі присутні засоби для аналізу і
настройки освітленості тривимірного проекту.
1.
2.
3.
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БАГАТОГРАННИК – ФОРМОУТВОРЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРИ
МОДЕЛЮВАННІ БУДІВЕЛЬ
Автор: ст. гр. А-14 Нестеренко В’ячеслав Андрійович
Керівник: ст. викл. Бєлих І.М.
Геометрія та архітектура зародилися разом, розвивалися та
самовдосконалювалась. Від найпростіших житлових конструкцій до ретельно
спроектованих шедеврів та чітких законів. Архітектура співіснує разом із
багатогранниками. Споруди складаються з окремих деталей, кожна з яких
представляє собою геометричні тіла та комбінації з них, тому багатогранники
це невичерпний склад для архітектури, як формотворчого елементу.
Метою даної статті є розповідь та донос до читача неймовірних
архітектурних будівель, які прославляють свої країни та роблять відомими
імена архітекторів цих неймовірних споруд.
Незважаючи на свою простоту, пірамідальні і призматичні поверхні
використовуються архітекторами вже не одну тисячу років і до цього дня не
втрачають свою популярність завдяки високим параметрам стійкості і
надійності. Піраміда. Найміцнішою архітектурною спорудою є єгипетська
піраміда (будівництво датують XXVI ст.до н.е.). Це найперші пірамідальні
споруди які стоять і досі. Розміри піраміди Хеопса вражають навіть сучасну
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людини. Її основу займає величезну площу в 53 тис м2, що пропорційно
десяти футбольним полям. Не менш вражають і інші параметри: довжина
основи − 230 м, довжина бічного ребра –так ж, а площа бічної поверхні - 85,5
тис м2 .
Pyramid Arena − велика американська піраміда в Мемфісі. ПірамідАрена, раніше відома як Велика американська піраміда − спочатку спортивна
арена, розрахована на 20 142 місця, побудована в 1991 році в центральній
частині Мемфіса на березі річки Міссісіпі. Пірамід-арена має висоту в 98
метрів і розмір основи 180 метрів. З 2004 року Пірамід-арена активно не
використовується як спортивний або розважальний центр. Будівля в даний
час перетворено в мегамаркет з відкритою оглядовим майданчиком на своїй
вершині.
Лувр. Скляна піраміда Лувру у дворі Наполеона служить головним
входом в Лувр і є одним із символів Парижа. Будувалася з 1985 р по 1989 р,
проект створив знаменитий американський архітектор китайського
походження Бей Юймін. Прототипом послужила піраміда Хеопса.
Пряма призма. Найпоширеніший багатогранник в архітектурі будьякого міста – це маленькі «хрущовки», багатоповерхові будівлі, масивні
хмарочоси. Характерним прикладом прямої призми може служити відома
шестигранна вежа Піреллі, збудована в Мілані у 1960 році. Хмарочос
відрізнявся небаченої для тих часів вистою – 127 метрів. Вміщав 32 поверхи.
Архітектор
Джіо Понті за участі Пьєра Луіджи Нерві.
Похила призма. У Мадриді розташований відомій архітектурний об’єкт
− вежі «Ворота в Європу», які мають форму нахилених призм. Хмарочоси
вистою 114 метрів похилі один до одного під кутом 15 о . Архітектор Філіп
Джонсон.
Правильний багатогранник. В архітектурі у чистому вигляді
зустрічається вкрай рідко. У Китаї побудований оригінальний комплекс Cube
Tube, основним елементом якого є офісна будівля у формі куба.
Напівправильні багатогранники. Для формування нестандартних
об’єктів використовують архімедові тіла. У архітектурі різних міст такі
будівлі стають справжнім магнітом для туристів. Національна бібліотека
Білорусії по праву заслужила статус однієї з самих оригінальних будівель
світу через свою форму ромбокубооктаедра. Це архімедове тіло має 18
квадратів та 8 трикутників.
Архітектура та багатогранники дуже тісно пов’язані, майже всі
архітектурні об’єкти мають свою форму. Архітектори «грають» з
багатогранниками, щоб створити будівлю яка зможе запам’ятатися та
зберегтися на довгі часи.
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ДО ПИТАННЯ ЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ В МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ
ФОРМАХ
Доповідач: ст. гр. А 14 Петрушенко Ярослава Ігорівна
Керівник: ст. викл. Бєлих І.М.
Аналіз проблем пластики сучасного міського середовища показує, що
ця область рідко була об'єктом візуального дослідження художникамонументаліста та архітектора, і що міський житель щодня стикається з
непривабливим, стереотипним і безликим оточенням. В історичній і житлової
частини будь-якого міста є безліч об'єктів, які потребують художньо
пластичного рішення: місця відпочинку, ігрові майданчики і т. д.
Зв’язком між розробкою архітектурного простору і пластичним
моделюванням монументальної скульптури є малі архітектурні форми. Малі
архітектурні форми - це численні художньо модельовані пристрої невеликих
розмірів, різні за формою, функціональним призначенням і матеріалами
виготовлення, які облагороджують міську і садово-паркову середу.
Сучасна архітектура несе в собі динаміку форми і образу. Її емоційна
енергетика відчувається в різних аспектах зорового сприйняття, до яких
відносяться фіксовані, ракурсні видові точки, різні рівні просторового
огляду. Один з можливих варіантів нескладної побудови абстрактної
скульптури є сплетіння стрічкових мас у вигляді кілець, коліс, спіралей, дуг,
арок, пластин.
Розрізняють два основних типи малих архітектурних форм. Малі
архітектурні форми з застосуванням рослин і без застосування рослин.
З малих архітектурних форм як об'єкту для декоративно-пластичного
моделювання цілісного обсягу для нас особливе значення мають квіткарки,
які можуть бути найрізноманітнішої форми, але частіше у вигляді
правильних геометричних фігур - кола, квадрата,багатокутників.
Цілком вписуються в сучасне архітектурне середовище з її акцентами
конструкцій у стилі «хай-тек» і техногенною експансією металеві абстрактні
скульптурні моделі у вигляді сполучення і переплетіння стрижневих
каркасів. Стрижневі конструкції визначають стійкий метрико-ритмічний
зв'язок елементів архітектурного простору. Крім того, стрижневі, стрічкові та
дротові форми служать чудовим засобом скульптурної графіки. Адже
основні графічні засоби – точка, лінія, штрих, пляма – можуть бути
переведені на мову пластики:
-точка – стик каркасних елементів; пляма – моноліт; пряма – стрижень;
- крива – скоба, стрічка; штрих – короткий прут, штир.
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Висновок. Малі архітектурні форми не тільки знаходяться в рядку між
великими архітектурними об'єктами і декоративними, станковими
скульптурами. Вони являються прообразом розвитку монументальної
пластики будівель, активно впроваджуються в їх структуру в вигляді їх
фрагментів та монументально-декоративних елементів . Більшість малих
архітектурних форм по своїй структурі схожі не тільки з великими
архітектурними об'єктами й скульптурами, але й із природним середовищем.
Список використаної літератури:
1.
Левин И. Л. Креативные методы архитектурно-пластического моделирования
[Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие – Н. Новгород: ННГАСУ,2016. – 201с.
2.
Шубенков,
М.В.
Структурные
закономерности
архитектурного
формообразования: учеб. пособие [Текст] / М.В. Шубенков. – М.: Архитектура-С, 2006. –
320 с.: ил.

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГОНАЛЬНОЇ СІТКИ В АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. А-14 Станіславська Ольга Сергіївна
Керівник: ст. викл. Бєлих І.М.
Актуальність теми зумовлена тим, що розвиток інформаційних
технологій не стоїть на місці. З`являються нові методи і можливості
створення форми в архітектурі та дизайні.
Мета: дослідити такий термін, як полігональна сітка, його особливості,
як саме він використовується в архітектурі.
Полігональна сітка — це набір вершин, ребер, та граней, що описують
форму багатогранного об'єкта в тривимірній графіці та твердотільному
моделюванні. Грані зазвичай складаються з трикутників (сітка з
трикутників), чотирикутників, чи інших опуклих многокутників, що спрощує
їх рендеринг, хоча можуть використовуватись і загальніші, неопуклі
многокутники, чи багатокутники з дірками. В комп’ютерній графіці
полігональна сітка – це поверхня, яка зазвичай складається з безлічі
полігонів, з’єднаних спільними ребрами.
Прикладом використання полігонального дизайну являється проект
культурного центру з назвою «Espace Culturel de La Hague», над яким
працювала паризька студія «Peripheriques Architectes». Ця досить незвичайна
архітектурна споруда розташована у французькому місті Бомон-Аг.
Відмінною рисою конструкції будівлі центру, в першу чергу, є сучасний
полігональний дизайн фасадів. Зовнішня частина конструкції, що постійно
привертає увагу перехожих та гостей культурного центру, виконана з
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червоних перфорованих металевих листів трикутної форми, які
розташовуються та з'єднуються один з одним під різними кутами, створюючи
сітку з полігонів.
Цей полігональний дизайн дуже нагадує собою конструкцію з ліній і
багатокутників, які утворюються при створенні комп'ютерних 3D-моделей.
Завдяки перфорації в металевих панелях, всередину будівлі без будь-яких
проблем проникає природне освітлення. Крім того, така перфорація дозволяє
спостерігати за дійством, що коїться надворі з середини будівлі та навпаки, а
також робить всю конструкцію помітно прозорішою і візуально легшою.
Культурний центр «Espace Culturel de La Hague» займає площу близько
2500 кв. м. Висота архітектурного шедевра − 11 метрів, в довжину воно
досягає 43 метра і являє собою творчий майданчик для музикантів,
танцюристів, артистів театру та інших представників творчих професій. Саме
тут креативні люди не тільки Франції, але і всього світу зможуть
зустрічатися, спілкуватися та проводити свої творчі заходи. Власне саме цей
фактор вплинув на дизайн споруди: сучасний, креативний, який зображує
нові культурні течії.
Отже, інформаційні технології в наш час відкрили для людства нові
можливості. В комп’ютерних програмах з’являються нові перспективи
розвитку. Прогрес не стоїть на місці і робота архітекторів удосконалюється,
дещо спрощується і відкриває для всіх бажаючих нові горизонти. Таке
поняття, як полігональна сітка широко використовується і є популярним. За
допомогою нього створюються нові шедеври архітектури і дизайну. Ця сітка
лягла в основу багатьох дизайнів фасадів та використовується в процесі
проектування.
Список використаної літератури:
1. Білогривцева А.С., Полігональний дизайн від французів з Peripheriques
Architectes / А.С. Білогривцева.
2. Полігональна сітка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://termin.in.ua/polihonal-na-sitka/.

АРХІТЕКТУРА ЗІ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
Автор: ст. гр. А-14 Широкобокова Марина Віталіївна
Керівник: ст. викл. Бєлих І. М.
Поряд з традиційними будівельними матеріалами архітектори по
всьому світу все частіше використовують вторинну сировину. І справа тут не
тільки в бажанні заощадити: постійно погіршується екологічна ситуація, що
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змушує учасників будівельного ринку мінімізувати збиток, застосуванням
промислових і побутових відходів, які отримали «друге життя».Побутовий
пластик, скло, бляшані банки, старі меблі можуть стати відмінним
матеріалом для будівництва майбутнього будинку або іншого архітектурного
шедевру.
Існує багато чудових прикладів того, як зі старих, відживших свій вік
речей можна створити щось абсолютно нове і унікальне. Наприклад, студії
Universal Design Studio і Giles Miller спроектували двоповерховий павільйон,
який після виконання своєї "місії" може бути демонтований і повторно
використаний, а потім перероблений в кінці свого терміну служби. Павільйон
можна зібрати і розібрати за 6 днів. Він створений повністю з повторно
перероблених матеріалів, із залізним каркасом і тисячами маленьких
алюмінієвих панелей-жалюзі, складових фасаду і контролюючих сонячне
світло і тінь в павільйоні. Всередині павільйону розташувалися офісні
приміщення, конференц-зали, а також відкритий громадський простір.
Часом великі компанії виступають з подібними ініціативами, щоб бути
в загальносвітовому еко-тренді. Найбільший французький автоконцерн
відкрив в передмісті Парижа своєрідний пересувний музей історії свого
бренду. Архітектурне рішення музею дуже оригінально: будівля для
експонатів зроблена з 15 справжніх вживаних вантажних контейнерів. Всі
елементи можна за пару годин розібрати, експозицію перевезти в інше місто і
там знову зібрати, причому, необов'язково в первісному вигляді.
Відомий французький дизайнер-архітектор Стефан Малка намагається
дати нове життя відпрацьованій тарі. В проекті AME-Lot - фасад
студентського гуртожитку в Парижі, де запропонував використання старих
дерев'яних піддонів. Така гнучка конструкція дозволяє регулювати
освітлення і вентиляцію будівлі.
А ось аматорський гурт дизайнерів-проектувальників з Великобританії
пішов іще далі, вибравши картон як будматеріал. Ними був представлений
проект тимчасового, абсолютно «зеленого» кінотеатру з розібраних
картонних коробок. Проект дуже сподобався аудиторії і вже вирішено, що в
найближчому майбутньому в Лондоні фестиваль короткометражного кіно
пройде саме в таких кінотеатрах. Зрозуміло, що всі коробки потім підуть на
подальшу переробку.
Ще одним прикладом використання вторинної сировини в архітектурі,
можна відмітити Стокгольмське архітектурне бюро Ulf Mejergren Architects
(UMA). Для створення фасадної системи для художньої школи в Тулум було
використало тисячі перероблених пластикових пляшок. Система виконана з
пластикових пляшок, нанизаних на прути арматури, встановлені в бетонні
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траншеї. Пляшки пофарбовані в градієнт синьо-блакитно-білого кольору.
Хвилеподібна форма стане відмінним укриттям від дощу і сонця.
І це лише деякі проекти з багатьох сотень варіантів нестандартного
підходу до звичайного будівництва. Такі об'єкти зберігають енергію, не
виробляють нових відходів і повністю екологічні. Вони оживляють і
перевтілють міський простір з мінімальними фінансовими витратами, а ще −
сприяють зміцненню соціальних зв'язків між людьми .
Висновок. Споруди зі вторинної сировини − це не тільки архітектура з
турботою про природу. Це абсолютно нові технології, які можна
використовувати в різних областях, в тому числі і в будівництві. Такі об’єкти
створюються задля того, щоб навчитися чомусь новому. А співпраця великих
та малих компаній з науковцями, конструкторами та фахівцями в області
матеріалів позитивно вплине на подальший розвиток архітектури та її
можливостей.

МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ТА АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ В
ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ BLENDER
Автор: ст. гр. БЦІ-18 Єгоров Дмитро Олександрович
Керівник: ст. викл. Благовестова О.О.
Blender - це безкоштовне програмне забезпечення для створення і
редагування тривимірної графіки. Зважаючи на кроссплатформенність,
відкритого вихідного коду, доступність та функціональність, пакет отримав
заслужену популярність не тільки серед новачків, але і серед просунутих 3Dмоделерів. У міру розвитку програми її вибирають в якості робочого
інструменту для все більш серйозних проектів, що не дивно. По суті, цей
додаток практично не поступається за кількістю можливостей і функціоналу
більш просунутим пакетам 3D графіки.
Програма стане чудовою підмогою для знайомства з моделюванням і
функціонуванням базових інструментів створення і редагування 3D об'єктів,
адже Blender поєднує в собі набір опцій, які окремо зустрічаються в
професійних тривимірних редакторах. Можна сказати, що в ньому зібрано
потроху від кожної відомої програми для створення 3D моделей. Але в той
же час це повністю самостійний, унікальний пакет тривимірної графіки, не
схожий на інші.
Досвід використання блендера дійсно показує, що блендер - це,
безумовно, найкраще програмне забезпечення для моделювання полігонів. У
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ньому є всі інструменти, які можна знайти в інших 3D-програмах і навіть
більше. Одна з унікальних особливостей Blender-це можливість створювати
ребра без використання граней (або полігонів). Це відкриває набагато більше
можливостей і свободи в 3D-моделюванні. Blender також має Тичок, слайдвершину / ребро і вибір точки до точки і інші тонни корисних функцій в 3Dмоделюванні.
У перспективі з архітектурними проектами, здатність блендера
видавлювати вершину і потім визначати обсяг видавлювання незамінна.
Наприклад, ви можете створити вершину, а потім з цієї вершини створити
лінію в напрямку Y на відстані до 2 метрів. Потім знову створити лінію в
напрямку x на 50 см. і так далі, і тому подібне. Проста функція, яка є дуже
важливою. Blender має рендер-фарм сервіс, що, наприклад, для
архітектурних проектів є вкрай важливим.
Отже, в наш час, час технологій, комп'ютерне забезпечення відіграє
важливу роль для виконання певних задач. Програма Blender, в усьому обсязі
дає можливість виконувати ті, чи інші будівельні або архітектурні задачі.
Список використаної літератури:
1. Корбут Ю., Силаева Е., Шилов С., Blender Basics http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_3-rd_edition
2. Widhi Muttaqien - https://www.blendernation.com/2016/06/21/story-expose-3destablished-3d-visualization-company-switch-blender-entirely/

ПОВЕРХНІ ОБЕРТАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБРАЗУ АРХІТЕКТУРИ
Автор: ст. гр. А-11 Єфименко Вікторія Олександрівна
Керівник: ст. викл. Благовестова О.О.
Актуальність даного дослідження полягає у проведенні поточного
аналізу, за яким можна визначити роль тіл обертання в еволюції архітектури
та сучасній архітектурі.
Тілом обертання називається тіло, що перетинається по кругах з
центрами на деякій прямій площинами, перпендикулярними до цієї прямої.
Найпростішими тілами обертання є циліндр, конус та куля.
Одним з найвідоміших архітектурних витворів, який представляє
собою циліндричну форму є створена ще у XII столітті Пізанська вежа. Вона
знаходиться в італійському місті Піза і аж ніяк не є його єдиною яскравою
пам'яткою, а конкретно тієї площі, на якій вона розташована, тому як на цій
площі стоїть не тільки «падаюча вежа», але і цілий ансамбль визначних
будівель. Всі ці споруди відносяться до міського собору Санта-Марія
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Ассунта. Своєю назвою «падаюча» Пізанська вежа зобов'язана тому, що
досить сильно нахилена в бік, що і створює враження падіння всієї будови.
Також цікавим є рішення зовняшнього вигляду житлового будинку
архітектора Костянтина Мельникова. Ідея створити будинок, який
складається з п’яти циліндрів, виникла в архітектора, коли він проектував
один з шести клубів, що побудовано ним у Москві. Будинок – фігура, яка
складається із двох вертикально побудованих циліндрів різної висоти і
одного діаметру, які перетинаються. Передня частина першого циліндра
зрізана скляним вітражем, на стіну заднього циліндра накинута сітка з 38-ма
шестикутними ромбовидними вікнами, які створюють образ вулика.
Приклади циліндричної архітектури також можна зустріти на початку
XXI століття, який характеризувався багатством і різноманітністю стилів в
міській архітектурі: від класицизму до авангарду. Сьогодні можна зустріти
будівлі самої різної конструкції: циліндричні, що нагадують формою
середньовічні замки, палаци і навіть кораблі. Спорудження такої
незвичайної,
химерної
архітектури
потребує
нестандартних
конструкторських рішень. Над їх розвитком працює величезна кількість
дослідників. Вони вивчають такі складні питання, стосовно цих будівель, як
аеродинамічність інтерференції систем висотних будівель і споруд
циліндричної форми, розробляють спосіб визначення оптимальної
циліндричної форми енергоефективної будівлі з вертикальними стінами та
оптимальний розподіл утеплювача по поверхні за критерієм мінімізації
теплового балансу вертикальних огороджувальних конструкцій. Особлива
увага у цих дослідженнях приділяється також склінню такого типу будівель.
У сучасній приватній архітектурі конструктивні блоки у формі
циліндра зустрічаються нечасто, хоча це досить оригінальне рішення для
організації гвинтових сходів, світлового колодязя або створення «осі»,
навколо якої будуть скомпоновані різні функціональні зони. Можливий
варіант об'єднання усіх трьох вищезазначених прийомів, який можна
спостерігати, наприклад, в неординарному за задумом будівництві приватної
резиденції Downley House в Пітерсфілді, вибудуваної за проектом Birds
Portchmouth Russum Architects. Використання форми циліндру дозволило
природному світлу проникати на різні рівні будови, таким чином його
власники суттєво економлять електроенергію. Мало того, два вертикальних
модуля вдало підкреслюють арку головного входу в асиметричному фасаді.
Прагнення до нових, нестандартних рішень, відмова від усталених
норм і правил живуть у кожній людині, нехай іноді тільки лише на
підсвідомому рівні. Сучасні можливості будіндустрії дозволяють реалізувати
при будівництві будинку практично будь-які фантазії. При цьому за своїми
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експлуатаційними властивостями споруди та конструкції циліндричної
форми нічим не поступатимуться стандартним рішенням.

ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ БЛОКІВ В AUTODESK AUTOCAD
Автор: ст. гр. БЦІ-18 Лахін Данило Денисович
Керівник: ст. викл. Благовестова О.О.
AutoCAD - дво- і тривимірна система автоматизованого проектування і
креслення, розроблена компанією Autodesk є однією з самих популярних
автоматизованих програм у сучасних архітекторів і будівельників.
Актуальним питанням є використання динамічних блоків в цій програмі для
проектування. Тож доцільним стає дослідження та вивчення програмного
забезпечення AutoCAD для подальшої роботи з динамічними блоками.
Динамічні блоки дозволяють вставити один блок з можливістю зміни
його форми, розміру та режиму відображення замість вставки одного з
безлічі визначень статичних блоків. Наприклад, замість декількох блоків
міжкімнатних дверей різних розмірів можна створити один динамічний блок
двері з можливістю зміни його розміру відповідно до параметрів дверного
отвору.
Створення динамічного блоку в AutoCAD полягає в присвоєння об'єкту
параметрів і операцій. В AutoCAD динамічні блоки створюються в такий
спосіб: спочатку присвоюється параметр (наприклад, «Лінійний»), а потім
задається відповідна операція. Для зручності можна задавати стандартні
(фіксовані) значення.
Також, вони дозволяють вказати типи і кількість варіацій для кожного
блоку. Параметрами визначають особливі властивості динамічного блоку, в
тому числі позиції, відстані і кути. Параметри так само можуть обмежити
значення самих параметрів. Наприклад, користувач може перемістити
елемент всередині блоку, вказавши точку на елементі і поставивши параметр
переміщення.
Різні елементи управління і режими поведінки забезпечують більшу
гнучкість і ефективність при роботі з блоками. Можливі такі приклади
використання динамічних блоків:
- створення додаткових ручок переміщення на блоці;
- додавання декількох точок вставки для їх циклічного перебору
натисканням клавіші CTRL при вставці блоку;
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- вибір між відображенням і дзеркальним відображенням блоку при
вставці;
- управління розміром і формою блоку в межах стандартних значень,
таких як довжина кріплення або ширина дверей;
- відображення сімейства деталей або схожих стилів в табличному
форматі для вибору різних версій одного і того ж блоку.
Якщо будь-яку дію часто повторювати при роботі з блоками, є
можливість скоротити час, що витрачається на стандартні дії, і істотно
прискорити процес.
Отже, динамічні блоки - двовимірні параметричні об'єкти, що
володіють налаштованим набором властивостей. Динамічні блоки надають
можливість збереження в одному блоці (наборі графічних примітивів)
кількох геометричних реалізацій, взаємним розташуванням частин блоку,
видимістю окремих елементів і т. п. За допомогою динамічних блоків можна
скоротити бібліотеки стандартних елементів (один динамічний блок замінює
кілька звичайних).Також активне використання динамічних блоків в ряді
випадків дозволяє значно прискорити випуск робочої документації.
Список використаної літератури:
1)
Владовский М.В. AutoCad / М.В. Владовский //[Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/53F430EB-DA78-433A-8148019C15ED94B0.pdf
2)
Михановський А.О.Уроки по AutoCad / А.О. Михановський //[Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-3C2FB982-3AF6437B-987F-4EDF81EA0662-htm.html

ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В
АРХІТЕКТУРІ ТА БУДІВНИЦТВІ
Автор: ст. гр. БЦІ-19 Лівенська Альона Андріївна
Керівник: ст. викл. Благовестова О.О.
Усе XX століття архітектура послідовно змінювалася в такт технічного
прогресу і змін в сприйнятті картини світу людиною. У сучасній архітектурі
почав активно розвиватися такий напрям, як параметризм. Патрік Шумахер у
своїй доповіді «Маніфест параметризма» вперше сформулював його
принцип: «робіть зчленування, збільшуйте, зменшуйте, спотворюйте,
використовуйте криві лінії, вигини, винаходьте елементи, робіть оригінал, а
не копію».
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Основна перевага параметричного моделювання полягає в тому, що за
короткий час, змінивши будь-який параметр, можна істотно змінити
геометрію моделі.
Особливості евристики параметризму
У своїх статтях Патрик Шумахер використовує термін «евристика».
Евристика – ключові правила і принципи, які координують розробку та
оцінку дизайнерських форм. У свою чергу, функціональною евристикою
називають встановлені правила і принципи, які координують розробку та
оцінку функціонування об'єктів дизайну. Для кожного з цих двох випадків
Шумахер формулює правила проектування у цьому новому архітектурному
стилі.
Формоутворення в параметризмі
Негативна евристика:
 Уникайте правильних первинних геометричних форм – квадратів,
прямокутників, трикутників та кола;
 Уникайте простого повторення (нестача різноманіття);
 Уникайте колажу ізольованих, незв’язаних елементів (нестача
порядку).
o Позитивна евристика:
 Всі форми повинні бути розумно гнучкими;
 Всі системи повинні бути диференційовані (на базі градієнтів);
 Всі об’єкти повинні бути взаємозалежними (кореляція).
Функціональна евристика
Негативні принципи – уникання твердих стереотипів, ізольованого
функціонального зонування. Позитивні принципи – всі дії співвідносяться
одна з одною та взаємозалежні.
Отже, параметризм сьогодні став домінуючим, єдиним стилем в
авангардистській практиці. Плавні лінії, вигнуті геометричні патерни
створюють відчуття сюрреалізму. Стіни та стелі перестають бути плоскими і
статичними. Параметричні моделі різних поверхонь в архітектурі починають
бути все більш популярні, їх кількість при проектуванні унікальних будівель
з кожним роком збільшується, оскільки у людей все більше виникає творча
потреба створити щось нове і неповторне.
Список використаної літератури:
1. Schumacher P. Parametricism A New Global Style for Architecture and Urban Design.
AD Architectural Design. Digital Cities. London: John Wiley & Sons Ltd., 2009. V. 79. № 4. pp.
14-45.
2. Параметризм [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://marhi.ru/AMIT/2013/4kvart13/barchugova/barchugova.pdf
3. Параметризм как направление современной проектной деятельности. Е.В.
Барчугова [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%
82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАНЯЯ В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
FREECAD
Автор: ст. гр. БЦІ-18 Лобас Данил Олександрович
Керівник: ст. викл. Благовестова О.О.
В останній час програми та технології, які допомогають в процесі
будівницва Добре розвиваються. Сьогодні в будівництві майже завжди
використовують прилади та програми для автоматичного вираховування та
проектування, що дуже спрощує нелегкий труд будівельників.
Однією з найвідоміших програм помічників являється FreeCAD [1].
Функціонал FreeCAD-а вражає: за допомогою нього можливо створювати як
невеликі деталі, так і складні структури - архітектурні комплекси, моделі
механізмів та інші. Дана програма - справжня знахідка для початківця
проектувальника, якому потрібне надійне середовище моделинга без
вкладення коштів в придбання дорогих пакетів. Вражає також те, що в
безкоштовній сучасній версії програми міститься просто вражаюча кількість
інструментів і можливостей для роботи з кресленнями. Незважаючи на те, що
інтерфейс FreeCAD простий і інтуїтивно зрозумілий, користувачі, знайомі з
одним з популярних САПР - NanoCAD, BricksCAD і іншими, спочатку
відчувають деяку розгубленість. Хоч в цьому відношенні FreeCAD
влаштований трохи інакше, проте, труднощів користувачеві це не створить, а
переучування займе не більше 5 хвилин. Є у FreeCAD і недоліки - не дуже
висока швидкість роботи, нестабільність роботи на складних збірках, а також
помилки при виконанні деяких операцій моделювання. Для роботи у
FreeCAD необхідно знати безліч операцій, які використовуються для
моделювання, у багатьох з них є параметри, які потрібно коректно
заповнювати для правильного виконання завдання. Проте, при напрацюванні
навичок моделювання у FreeCAD може бути досить швидким.
Взагалі в першу чергу FreeCAD був створений для машинобудівного
проектування, з часом він був вдосконалений і зараз використовується в
будівництві і 3D моделюванні. Функція 3D моделювання у FreeCAD добре
оформлена та легка у використанні. У FreeCAD є кілька режимів навігації,
які змінюють спосіб використання миші для взаємодії з об'єктами в
тривимірному вікні і сам вид. Один з них зроблений під тачпади, де середня
кнопка не використовується. Ви так само можете вибрати кілька стандартних
видів (вид зверху, спереду і т.д.) з меню Вид, на панелі інструментів Вид, а
також за допомогою гарячих клавіш.
Отже, FreeCAD являється однією з найкращих програм-помічників для
145

будівництва. Вона не займає багато місця на комп'ютері, легка у
використанні і використовується починаючи зі створення проектування. Ця
програма допомогає швидше і точніше створювати креслення, ніж на
реальному аркуші паперу, уразі помилки не потрібно розпочинати роботу
знову, можна просто видалити помилку в пару кліків.
Список використаних джерел:
1. Альхименко А.И., Большев А.С., Тучков А.А., Фертман И.Б Информационные
технологии как ключевой элемент при подготовке нового поколения инженеровстроителей // CADmaster.- №3(13). - 2002.- с.68-72.
2. FreeCAD [Електронний ресурс] // FreeCAD 3D моделювання та підготовка до
створення моделі. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://getfab.ru/post/47784/.

ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
Автор: ст. гр. БЦІ-19 Сітнікова Альбіна Олександрівна
Керівник: ст. викл. Благовестова О.О.
1989 рік - саме в цьому році були випущені перші САПР з функціями
параметризації. Параметричне моделювання являє собою проектування з
використанням параметрів моделі та співвідношення між цими параметрами.
Такий метод проектування значно спрощує редагування моделей и зменшуй
кількість помилок.
Параметричне тривимірне або двовимірне моделювання істотно
відрізняється від звичайного креслення або 3Д-моделювання. У випадку з
параметричним моделюванням створюється математична модель із
параметрами, зміна яких тягне за собою зміну всієї конфігурації деталі,
переміщення деталей в збірці та інші схожі трансформації.
Revit - це платформа параметричного моделювання з контекстним
механізмом змін, що підтримує залежності між елементами. Одна частина
залежностей задається користувачем, інша встановлюється програмою
автоматично. Модель сприймає всі зміни, керуючись цими залежностями.
При додаванні нових компонентів в модель Revit зберігає внутрішні
залежності цих елементів. Якщо був змінений один із елементів, програма
сама визначає, які пов'язані з ним елементи вимагають модифікації, і яким
способом це потрібно робити.
SolidWorks - засіб тривимірного параметричного моделювання, для
побудови єдиної інтегрованої системи, в якій могли б повноцінно працювати
і конструктор, і дизайнер. Об'ємні побудови можна виконувати різними
способами, поєднуючи твердотільне і поверхневе моделювання, вказуючи
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точні розміри або змінюючи форму об'єктів на око. Конструктор може
використовувати модель, створену дизайнером, для проектування виробу,
причому зі збереженням асоціативного зв'язку, що забезпечує оновлення
кожної з моделей при внесенні змін у конструкцію. SolidWorks дозволяє
використовувати растрові зображення в якості фону графічного вікна або в
двовимірних ескізах, довільно зорієнтованих в просторі.
На сьогоднішній день більшість моделей не містять достатньої
кількості інформації для розрахунку експлуатаційних характеристик
будівель, бо вони розроблені в традиційних САПР. Користувачі таких САПР
змушені проводити розрахунки вручну.
Параметрична модель будівлі полегшує завдання, тому що містить всі
дані, необхідні для виконання розрахунків. Детальна і надійна модель
дозволяє здійснювати їх уже на ранніх стадіях проектування.
Проектувальники можуть самі розраховувати енергоспоживання, змінюючи
конструкцію будівлі відповідно до отриманих результатів. Тому
параметричне моделювання є найпростішим, зручним способом проектувати
об'єктів, так як саме ця технологія надає фахівцеві повний доступ до
контролю залежностей.
Список використаної літератури:
1. Параметрическое моделирование зданий: основа технологии BIM [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.interface.ru/home.asp?artId=22424
2. 3D-дизайн и гибридное параметрическое моделирование [Електронний ресурс] –
Режим доступу до ресурсу: https://sapr.ru/article/8061
3.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ.
ПАРАМЕТРИЧНЕ, ПОВЕРХНЕВЕ І ТВЕРДОТІЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://koloro.ua/ua/blog/3d-tekhnologii/sistemaavtomatizirovannogo-proektirovaniya.-parametricheskoe-poverhnostnoe-i-tverdotelnoemodelirovanie.html

ГАСПАР МОНЖ ТА ЙОГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕННІ НАРИСНОЇ
ГЕОМЕТРІЇ
Автор: ст. гр. Т-11 Мазур Данило Олегович
Керівник: ст. викл. Благовестова О.О.
Одним з головних розділів геометрії є нарисна геометрія. Головним
завданням у вивченні цієї науки є прагнення навчити вирішувати просторові
завдання, висловлювати свої думки через графіку, тобто вміти мислити
просторово. Засновником ортогональних проекцій і нарисної геометрії як
повноцінної науки визнаний Гаспар Монж.
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Гаспар Монж — французький математик, геометр, державний діяч.
Народився 10 травня 1746 року на сході Франції, в невеликому місті Бонне.
Його батько був торговцем і, незважаючи на низьке походження і бідність
сім'ї, батько зміг забезпечити найкращу освіту, яка могла бути доступна для
бідних людей. У 1764 році Монж створив точний план свого рідного міста.
Прилади, які були необхідні для правильного вимірювання та точного
креслення він зробив сам. Відмінне знання точних наук і оригінальний підхід
до рішення важливого завдання з фортифікації допомогло майбутньому
науковцю стати асистентом з математики та фізики.
У 1770 році Монж став професором одночасно на двох кафедрах —
математики і фізики, та ще вів заняття з різання каменів. При виконанні
завдання з точного різання за заданими ескізами стосовно архітектури і
фортифікації, Монж прийшов до створення методів, які узагальнив згодом в
новій науці — нарисної геометрії. Трактат нарисної геометрії вийшов тільки
у 1799 під заголовком «Géométrie descriptive», який послужив початком і
основою робіт, які дозволили Європі оволодіти геометричними знаннями
Стародавньої Греції; роботи з теорії поверхонь, крім свого безпосереднього
значення, привели до з'ясування принципу безперервності і до розкриття
сенсу великої невизначеності, яка виникає при інтегруванні.
Принцип безперервності в тому вигляді, який сформулював Монж,
може трактуватися наступним чином: будь-яка властивість фігури, що
виражає відносини положення і виправдовується в незліченній безлічі
безперервно пов'язаних між собою випадків, може бути поширене на всі
фігури одного і того ж роду, хоча б воно допускало доказ тільки при
припущенні, що побудови, здійсненні не інакше як у відомих межах, можуть
бути зроблені насправді. Така властивість має місце навіть в тих випадках,
коли внаслідок повного зникнення деяких необхідних для доказу проміжних
величин передбачувані побудови не можуть бути зроблені в дійсності.
З менш значних вкладів у розвиток нарисної геометрії слід виділити
теорію полярних площин стосовно до поверхонь другого порядку; відкриття
кругових перерізів гіперболоїдів і гіперболічного параболоїда; відкриття
двоякого способу утворення поверхонь цих же тіл за допомогою прямої лінії;
Гаспар Монж заснував нарисну геометрію як математичну науку, де
звів окремі закони, теореми та правила, які були відомі до нього, у єдину
логічну систему. При ньому геометрія стала одним з основних предметів у
вищих технічних закладах. Ім'я Гаспара Монжа внесено у список 72
найбільших учених Франції, який розміщується на першому поверсі
Ейфелевої вежі.
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Список використаної літератури:
1. Ларіошіна Д. А. Гаспар Монж і його роль в становленні нарисної геометрії як
науки [Електронний ресурс] / Дар'я Анатоліївна Ларіошіна. – 2014. – Режим доступу до
ресурсу: http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/18868.
2. Монж, Гаспар [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монж,_Гаспар
3. Смірнов В. І. "Гаспар Монж". Збірник статей до двохсотріччя з дня народження
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МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ФОРМ В AUTODESK 3DS MAX
Автор: ст. гр. БЦІ-16 Чернявський Микита Максимович
Керівник: ст. викл. Благовестова О. О
Autodesk 3ds Max (раніше 3D Studio Max) - професійне програмне
забезпечення для 3D моделювання, анімації та візуалізації при створенні гри
та проекцюванні. В теперішній час розробляється та викладається компанією
Autodesk.
3D-моделювання і візуалізація необхідні у виробництві продуктів чи їх
упаковки, а також для створення прототипів виробів і створення об'ємної
анімації.
Таким чином, послуги з 3D-моделювання та візуалізації надаються
тоді, коли:
- потрібна оцінка фізичних і технічних особливостей виробу ще до його
створення в оригінальному розмірі, матеріалів і комплектації;
- необхідно створити 3D-модель майбутнього інтер'єру.
У таких випадках вам точно доведеться вдатися до послуг фахівців в
області 3D-моделювання і візуалізації.
3D-моделі − невід'ємна складова якісних презентацій та технічної
документації, а також – основа для створення прототипу виробу. Особливість
нашої компанії − в можливості проведення повного циклу робіт зі створення
реалістичного 3D-об'єкту: від моделювання до прототипування. Оскільки всі
роботи можна провести в комплексі, це суттєво скорочує час і витрати на
пошук виконавців і постановку нових технічних завдань.
Якщо мова йде про продукт, ми допоможемо вам випустити його
пробну серію і налагодити подальше виробництво, дрібносерійне або ж
промислових масштабів.
Перша версія пакету під назвою 3D Studio DOS була випущена в 1990
році. Тоді розробками пакету займалася незалежна студія Yost Group,
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створена програмістом Гарі Йост. Autodesk на перших порах займався тільки
виданням пакета. У 2000-2004 роках пакет випускався під маркою Discreet
3dsmax, а з 2005 року - Autodesk 3ds Max.
3ds Max у своєму розпорядженні великі засобами для створення
різноманітних за формою і складності тривимірних комп'ютерних моделей,
реальних чи фантастичних об'єктів навколишнього світу, з використанням
різноманітних технік і механізмів, що включають наступні: полігональне
моделювання, в яке входять Editable mesh (редагована поверхня) і Editable
poly (редагований полігон) - це найпоширеніший метод моделювання,
використовується для створення складних моделей і нізкополігональних
моделей для ігор. Як правило, моделювання складних об'єктів з наступним
перетворенням в Editable poly починається з побудови параметричного
об'єкта «Box», і тому спосіб моделювання загальноприйнято називається
«Box modeling»;
Найбільш популярним і часто використовуваним методом
моделювання є метод лофтінга. Використовувавши його, можна створювати
різні поверхні, починаючи від простих, наприклад, картинну раму, та
закінчувати важкими, наприклад, телефонний пристрій. Метод лофтінга – це
створення поверхні по поперечному перерізу. Тіло лофта – це поверхня,
отримана у результаті натяжіння оболонки на систему.
Отже, 3ds Max, це програма сьогодення. Вона може бути корисна у
будь якій галузі, починаючи від конструювання маленьких деталей,
закінчуючи великими будівлями.
Список використаної літератури:
1) Кепли Мердок. Autodesk 3ds Max 2013.
2) Кепли Мердок.3ds Max 2012
3) Шаммс Мортье, Autodesk 3ds Max 9
4) Кулагін Б. Ю, Яцюк О. Г. 3ds Max

РЕДАГУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНСТРУМЕНТАМИ 3D ГРАФІКИ В
СИСТЕМІ AUTOCAD
Автор: ст. гр Е-41, Авдіцька Аліна. Євгеніївна.
Керівник; ст. викл. Тимченко І.В.
AutoCAD має досить значний набір спеціальних інструментів,
призначених для редагування 3D тіл. Суть редагування 3D тіл зводиться в
основному до роботи з гранями, тобто обмеженими поверхнями, що утворені
ребрами. Грані 3D тіла, як відомо, можуть бути прямолінійними або (і)
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криволінійними, наприклад, наскрізний отвір круглої форми складається з
однієї криволінійної грані і двох утворюючих ребер у вигляді кіл. Виконання
певних дій на гранях тіла призводить до зміни його обсягу і як наслідок
змінюється конфігурація тіла. Також можливе маніпулювання колірним
забарвленням окремих граней і ребер 3D тіл.
Інструмент. Видавити грані призначений для видавлювання плоских
граней 3D тіла по заданій траєкторії або шляхом введення в командний рядок
чисельних значень глибини видавлювання і кута звуження. Інструмент.
Видавити грані не слід плутати з інструментом Видавити. Якщо
інструментом. Видавити, 3D тіло створюється безпосередньо із замкнутої
полілінії (контуру), то інструментом редагування. Видавити грані
проводиться (при необхідності) видавлювання тільки його грані або граней.
Процедура видавлювання грані (граней) можлива як в позитивному напрямку
(від тіла), так і в негативному (всередину тіла). Перш ніж видавити грань її
попередньо потрібно вибрати, а для цього грань повинна бути видимою.
Створити умови для того, щоб грань була доступна (видима) для редагування
дуже просто – достатньо змінити в поточному малюнку точку огляду, а саме:
встановити необхідний стандартний ізометричний вид або застосовуючи
інструмент Вільна орбіта, повернути зображення об'єкта і тим самим
забезпечити видимість грані. Одне важливе зауваження: інструмент.
Видавити межі непогано справляється з простими прямолінійними гранями
таких же тіл. На 3D тілах, межі яких мають криволінійні поверхні,
видавлювання межі, як правило не відбувається.
За допомогою інструменту. Повернути грані виконується поворот грані
(набору граней) навколо зазначеної осі, при цьому вибирається базова точка і
задається в командному рядку значення кута повороту. Вісь повороту
визначається положенням осей поточної КСК (Користувальницька система
координат) або задається двома точками. Напрямком повороту управляє
системна змінна ANGDIR, значення якої за замовчуванням дорівнює 0 (проти
годинникової стрілки).
Інструмент. Видалити грані працює як ластик, тільки в тривимірному
просторі. З його допомогою видаляються грані або набори граней 3D тіла. Це
можуть бути отвори, фаски, пази або грані сполучень. Інструмент дуже
зручний в роботі, а алгоритм його виконання гранично простий. Для
видалення грані (отвори, радіуси сполучення, фаски, щілини і т.п.) необхідно
активізувати інструмент. Видалити грані і виконати послідовність дій за
підказками КР: (командний рядок)
Інструмент. Змістити грані призначений для зміщення граней 3D тіла
на задану відстань. Під зміщенням граней розуміється рівномірна зміна
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обсягу, наприклад, розширення або звуження отворів, виступів та інших
формоутворень 3D тіла. Зсув кожної грані виконується в напрямку нормалі
до неї, причому позитивне значення зміщення збільшує обсяг тіла, а
негативне – зменшує.
Інструмент. Звести грані на конус грані 3D тіла можна нахилити або
звести на конус щодо заданого вектора напрямку. Вказувати великі кути для
зведення граней не рекомендується, інакше профіль грані може зійтися в
одну точку до того, як буде досягнута задана глибина. Значення кута
звуження може бути, як позитивним, так і негативним. За замовчуванням кут
звуження дорівнює 0.
Список використаної літератури:
1. Габидулин В. Адаптация AutoCAD под стандарты предприятия. – М.: ДМК
пресс, 2017. – 210 с.

ПОКРОКОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДВОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ В
СИСТЕМІ REVIT
Автор ст.гр БЦІ-14, Чорний Андрій Олександрович
Керівник; ст. викл. Тимченко І. В.
У цій роботі розглядается порядок дій для креслення в програмі
архітектурного проектування "Revit" двоповерхового котеджу. Починати
роботу потрібно із створення файлу і натиснути вкладку Архітектурний
шаблон, яка розташована в лівій частині області проектів у вікні Останні
файли. Будь-який проект розпочинається із створення вісей і рівнів, тому
далі створюются вісі за допомогою команди Сітка і обираєтся параметр
зміщення: 3000. Таким чином створюются 4 вісі вертикально і 4 вісі
горизонтально. Наступним кроком потрібно нанести розмір на вісі за
допомогою команди Паралельний розмір. Для створення рівнів потрібно
перейти на Східний фасад і створити рівень "Поверх 1" на позначці 0 і рівень
"Мансарда" на позначці 3200.
Далі переходимо до створення стін, шляхом активації інструмента
Архітектура -> Формування -> Стіна На панелі параметрів у списках, які
випадають потрібно вибирати пункти Висота і неприєднаний, в віконці
прописується 8000, проставляеться галочка Ланцюг. Потім потрібно
розкрити список, що випадає Прив'язка: і вибрати пункт Чистова поверхня:
Внутрішня. На палітрі властивостей розгорнуто список типорозмірів і
потрібно вибрати пункт Стіна з повітряним прошарком CW 102-50100p.Стіни виставляємо по контуру наших вісей.
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Для створення перекриття потрібно перейти на рівень "Поверх 1" і
активувати інструмент Перекриття. Навести курсор на зовнішню поверхню
зовнішньої стіни вісі 1. Вона мае синій колір. При натисканні лівої кнопки
миші з'явиться перший відрізок контуру перекриття, треба заблокувати його.
Після цього будуються інші відрізки.
Для створення даху потрібно перейти на рівень "Мансарда" і
активувати команду Дах по контуру, На палітрі властивостей розгорнуто
список типів розмірів і вибрати пункт Типовий - 400мм. На палітрі
властивостей в рядку Зсув від рівня задається зміщення 100. Після вводу
вказаних параметрів треба обвести прямокутником зовнішні стіни.
Активуємо інструмент Сходи. Створюємо сходи з 18 сходинок.
Натиснимо ліву кнонку миши коли вона повідомить 9 підсходинку
СТВОРЕНО, 9 ЗАЛИШИЛОСЯ. Повторити дану процедуру для другої
частини сходів слід клацнути вдруге, коли напис повідомить 9 підсходинку
СТВОРЕНО, 0 ЗАЛИШИЛОСЯ.
Список використаної літератури:
1.Ланцов Л.Л. «Компьютерное проектирование зданий: Revit 2018 » CSD РИОР,
2018 год, 664 стр. (66,3 мб. djvu)

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФРАКТАЛІВ
Автор: ст. гр. БЦІ-15 Кушнір Валерія Ігорівна
Керівник: ст. викл. Чуєва Н.В.
Стикаючись з новими природними об’єктами, вчені вводять нові
поняття та терміни. Бенуа Мандельброт, на основі праць попередників і своїх
надбань, ввів поняття фрактал, розповів світу про фрактали та фрактальну
геометрію у другій половині двадцятого сторіччя.
Природа демонструє зовсім інший рівень складності, відмінний від
геометрії Евкліда. Фрактальна геометрія – є революцією в математиці і
математичному описі природи. При розгляданні складних об'єктів в різному
масштабі, постійно виявляються одні й ті ж основні елементи. Ці
повторювані закономірності визначають дробову (фрактальну) розмірність
структури. Властивість самоподібності відображає головну особливість
природних об´єктів. Дробова розмірність –основна властивість фрактала.
Розмірність відрізка -1, квадрата -2, куба -3. [1]
Геометричні (конструктивні) фрактали самі наочні, з них почалося
вивчення фракталів ще в дев´ятнадцятому сторіччі. Геометричні фрактали (в
двовимірному випадку їх одержують за допомогою деякої ламаної або
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поверхні в тривимірному) будуються поетапно. Спочатку зображується
основа. Потім деякі частини основи замінюються на фрагмент, названий
генератором. На кожному наступному етапі частини вже побудованої фігури,
аналогічні заміненим частинам основи, знову замінюються на фрагмент,
взятий в потрібному масштабі зменшення. Для отримання самого фрактала
потрібно нескінченне число етапів. Змінюючи основу і генератор, можна
отримати різні геометричні фрактали. Найвідоміші із них – це сніжинка
Коха, Т-квадрат, Н-фрактал, трикутник Серпінського, килим Серпінського,
дерево Піфагора, крива Леві, крива дракона, множина Кантора. При видимій
складності фрактальної кривої її загальний вигляд задається тільки формою
генератора. [ 1]
Для побудови геометричного фрактала береться аксіома – набір
відрізків, на підставі яких він буде будуватися. До цієї основи
використовують набір правил, який перетворює її в будь-яку геометричну
фігуру. Далі до кожної частини цієї фігури застосовується той самий набір
правил. З кожним кроком (алгоритмом) фігура ускладнюється і так до
нескінченності можна робити. Таким шляхом елементарних геометричних
побудов отримується фрактал. [ 2]
Строгого і повного означення фрактала не існує. Б. Мандельброт дає
таке пояснення: «Термін фрактал сформовано від латинського fractus.
Перекладається як ламати, рушити, тобто створювати об'єкти неправильної
форми». В широкому розумінні фрактал означає геометричну фігуру, яка має
властивість самоподібності, тобто складається з частин, кожна з яких подібна
до всієї фігури в цілому. Якщо вивчити закономірність побудови фракталів,
то їх можна моделювати. Геометричні фрактали використовують при
побудові дерев, берегових ліній, електричних схем тощо. [1, 2]
Отже, за фракталами майбутнє, вони краще дозволяють зрозуміти і
передати наш складний мінливій світ, його процеси і явища.
Список використаної літератури:
1 Фрактальная геометрия природы / Б. Мандельброт. – М.: Институт компьютерных
исследований, 2002. - 856 с.
2 Геометрические (конструктивные) фракталы http:elementy. ru/ posters/fractals/geometric

ФРАКТАЛОПОДІБНІ ФОРМОУТВОРЕННЯ В АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. БЦІ-15 Потапенко Олександр Андрійович
Керівник: ст. викл. Чуєва Н.В.
Після появи праць Б. Мандельброта стало можливим застосування
фрактальної геометрії до аналізу вже існуючих архітектурних форм.
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Використання повторюваних в різному масштабі самоподібних форм, тобто
фрактальних правил побудови, широко поширене в архітектурі: подібність
частин і цілого, підпорядкованість окремих елементів цілому. [1]
Принципи
фракталоподібних
формоутворень
в
архітектурі
застосовувалися з давних часів інтуїтивно. Це і храм Василя Блаженного
(Москва), і храм Кхаджурахо (Індія), і Паризький оперний театр.
Зараз для різних типів архітектурних споруд можна знайти
фрактальний аналог, двовимірний або тривимірний, і тим самим виявити їх
фрактальний алгоритм. Фрактальність архітектурних форм очевидна частіше
на фасаді: Паризька опера Гарньє, замок Кастель дель Монте. Фрактальні
риси церковного багатоглавия – це Преображенська церква в Карелії.
Алгоритм Серпінського (серветка, побудована на квадратах) – прообраз
східчастих пірамід, храмових і фортечних веж, дзвіниць. Один з
універсальних фрактальних алгоритмів, спіральний, широко поширений в
неживій (циклони і галактики) і живій природі (раковини, роги, пагони
рослин), а також в архітектурі і дизайні: храм Василя Блаженного – фрактал
золотого перетину. Графік класичної фрактальної функції Вейерштрасса
видно в силуеті храмів з безліччю вертикальних повторюваних елементів
(Міланський собор). Безліч Кантора – фрактальний алгоритм, придатний для
опису архітектурних форм з симетрично розташованими частинами різної
висоти. [2] Фрактальні алгоритми допускають стиснення, поворот, нелінійні
перетворення вихідної форми. Архітектура містить деякі повтори, частіше
вони бувають не точними.
Після появи фрактальної геометрії в проектуванні отримав розвиток
новий напрям, який можна охарактеризувати як усвідомлена фрактальність
архітектурних форм. Фрактальний принцип розвитку природних і
геометричних об´єктів проникає углиб архітектури і як образ зовнішнього
рішення споруди, і як внутрішній принцип архітектурного формоутворення.
Фрактальні властивості мають не лише будівлі, споруди, квартали,
вулиці, райони, але усе міське середовище в цілому, що розглядається як
безперервна структура у просторі і часі. Розуміння природної фрактальності
впливає на архітектурне представлення міського середовища. Його аналіз з
позицій фрактальної теорії і подальше моделювання інфраструктури міського
простору нині вже виконуються в містобудівній практиці (центр Токіо як
приклад). В архітектурі застосовуються фрактальні правила побудови з
використанням обмеженого числа повторів, а також зміною алгоритмів їх
побудови, порушенням строгої подібності, введенням різних варіацій, тобто
використовуються неоднорідні фрактальні об´єкти, для повного опису яких
недостатньо введення однієї величини з її фрактальною розмірністю.
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Мультифрактали можуть визначатися не одним алгоритмом побудови, а
декількома, що послідовно змінюють один одного. [3]
Отже, сучасний стан науково-технічної бази істотно розширює
можливості архітектури в аспекті реалізації фрактальних форм свідомо і
цілеспрямовано,
поєднуючи
функціональність,
технологічність,
екологічність з цікавим архітектурним рішенням: Hearst Tower, Нью Йорк;
музей Гуггеймхайма, Біольбао та інше.
Список використаної літератури:
1 Фрактальная геометрия природы / Б. Мандельброт. – М.: Институт
компьютерных исследований, 2002. - 856 с.
2 Фрактальность природных и архитектурных форм / В.В. Исаева, Н.В. Касьянов
//ДВО РАН, 2006.- №5.- С.119-127.
3 Дженкс Ч. Новая парадигма в архитектуре. – 2003. – №5. – С.98-112.

ТЕОРІЯ ЗОЛОТОГО ПЕРЕРІЗУ В ГЕОМЕТРІЇ
Автор: ст. гр. А-11 Іващенко Валерія Олександрівна
Керівник: ст. викл. Кущенко Ж.Л.
Тема «золотого» перерізу є актуальною у будь-який час, тому що ця
тема єж предметом аналізу, вишукувань та відкриттів в наукових сферах вже
протягом багатьох сторічь.
Метою доповіді є огляд самого поняття «золотого» перерізу, його
походження, значення для аналізу гармонічних та самодостатніх форм в
геометрії простору протягом минулого та теперішніх часів.
«Золотий» переріз в абстрактному підході - це прояв структурної
гармонії, ідеальні пропорції, що є у природі і яких дотримується людина у
своїх аналітичних та творчих спробах зрозуміти неосяжність та
нескінченність задуму Творця нашої реальності.. Цей переріз являє собою
«золоту» (у геометричному сенсі) спіраль, або ж спрощений її варіант –
правило третин. Уявлення про «золоті» пропорції мали ще стародавні
єгиптяни. Значна кількість митців присвятили багато часу їх вивченню, серед
яких Пачолі, Леонардо Фібоначчі, Леонардо да Вінчі, Адольф Цейзинг.
Останній з яких довів ці пропорції до абсолюту та зробив їх універсальнимии
для використання у проектуванні та аналізі навколишнього середовища.
Прикладами «золотої» спіралі можна назвати павутину, розташування
насіння у соняшнику, структуру галактики, будову ДНК, візерунок мушлі, та
багато іншого, що нас оточує у повсякденні.
Частини тіла людини також мають певні пропорції, саме тому і кажуть
про пропорційно складену фігуру. Цими пропорціями користувались при
156

створенні античних статуй, вони є гарною ілюстрацією перерізу. Будова
кожної окремо взятої частини тіла також підпорядковуєтьсся цим правилам.
«Золотий»
переріз
це
термін
математичний,
але
йому
підпорядковуються як найбільш захопливі твори мистецтва, так і видатні
архітектурні «твори». Але у випадку архітектури зорове сприйняття форми
залежить і від положення глядача, тому ці пропорції з різних ракурсів
можуть спотворюватись. У такому випадку застосування принципів будови
перерізу дає найменше спотворення та найбільш вдалі співвідношення
довжини, ширини обєктів та їх частин.
В геометрії пропорцією називають співвідношення частин. «Золотий»
переріз – це таке пропорційне ділення відрізка на нерівні частини, за якого
весь відрізок відноситься до більшої частини так як, як більша частина
відноситься до меншої, або ж як менший відрізок відноситься до більшого, як
більший до всього відрізка.
Практичне знайомство із геометрією «золотого» перерізу починають з
розподілу відрізка прямої в «золотій» пропорції за допомогою циркуля і
лінійки. Властивості цього перерерізу описуються рівнянням: x2 - x - 1 = 0.
«Золотий трикутник»: для знаходження відстаней для створення
«золотої» пропорції можна користуватися пентаграмой. Для побудови
пентаграми необхідно побудувати правильний п'ятикутник. Нехай O - центр
кола, A - точка на колі і E - середина відрізка OA. Перпендикуляр до радіуса
OA, восставленний в точці O, перетинається з колом в точці D.
Користуючись циркулем, відкладемо на діаметрі відрізок CE = ED. Довжина
сторони вписаного в коло правильного п'ятикутника дорівнює DC.
Відкладаємо на окружності відрізки DC і отримаємо п'ять точок для
накреслення правильного п'ятикутника. З'єднуємо кути п'ятикутника через
один діагоналями і отримуємо пентаграму. Всі діагоналі п'ятикутника ділять
один оден на відрізки, що пов'язані між собою «золотою» пропорцією.
Кожен кінець п'ятикутної зірки являє собою «золотий» трикутник.
Його сторони утворюють кут 36° при вершині, а основа, відкладена на бічну
сторону, ділить її в пропорції «золотого» перерізу.
Отже, «золотий» переріз являє собою ідеальні пропорції, що вкорінено
самою природою, вони мають віддзеркалення у створенні творів мистецтва,
при зведенні будівель, у дизайні, фотографії, у багатьох інших сферах
діяльності людини.
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САКРАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ
Автор: ст. гр. А-11 Кушнір Маргарита В'ячеславівна
Керівник: ст. викл. Кущенко Ж.Л.
Сакральна геометрія (від лат. sacralis - Священний, той, хто володіє
святістю, що визнається божественним) - сукупність релігійних та
міфологічних уявлень про форми і простір світу, його гармонію,
впорядкованість, пропорційність, геометрію форм, що лежать в основі життя.
Сакральна геометрія - частина міфологічного і релігійного світогляду,
результат містичного досвіду. Сакральна геометрія застосовувалася в усі
часи і в усіх світових релігіях, в музиці, мистецтві, в архітектурі храмів і
вівтарів, в живопису і іконографії - як божественна пропорційність, в
геометричній інтерпретації космосу - як форми впорядкованості Всесвіту (на
противагу хаосу).
Сакральна геометрія оперує кількома основними положеннями і
пропорціями, такими як, наприклад, "Квітка Життя", "Vesica Piscis",
послідовність Фібоначчі, Золотий Переріз, число Пі, Платонові тіла та
іншими. Основним елементом є "Квітка Життя".
Весь візерунок "Квітки Життя" формується єдиним колом. Одне коло центральне, а потім шість кіл того ж радіуса, з центрами в вершинах
правильного вписаного шестикутника. Ця частина Квітки носить назву "Сім'я Життя". Інша структура, прихована в "Квітці Життя", називається
"Деревом Життя", вона не належить ні до якої культури, навіть єгиптянам,
які вирізали "Дерево Життя" на колонах в Карнаці і Луксорі. Це - структура,
яка є таємною частиною природи. Кожна лінія в "Дереві Життя" має 10 або
12 кіл та вимірюється або довжиною, або шириною «Vesica Piscis» в "Квітці
Життя". І всі вони дотримуються пропорції Золотого Перерізу. Якщо уважно
розглянути накладене "Дерево Життя", то можна побачити, що кожна його
лінія точно відповідає або довжині, або ширині "Vesica Piscis".
«Vesica Pisci»s утворений перетином двох кіл або сфер, центри яких
точно чіпає. Це символічний перетин являє «загальний грунт», «спільне
бачення» або «взаєморозуміння» між рівними людьми. Форма людського ока
– це «Vesica Piscis». Духовне значення «бачити віч-на-віч» для «дзеркала
душі» високо цінувалося багатьма художниками епохи Відродження, які
широко використовували цю форму в мистецтві і архітектурі. Ставлення осей
форми - це квадратний корінь з 3, що натякає на найглибшу природу
триєдності, яка не може бути адекватно виражена одною лише раціональною
мовою.
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На основі цих положень створюються деякі елементи, які в основному
використовуються для гармонії просторів з їх основною функцією.
Першим елементом, про який піде мова, буде коло. Воно сприяє
бажанню гарно рухатися, усамітнитися, зосередженості на роботі з собою.
При цьому форма, що виражена трьома чвертями кола, буде сприяти
релаксації, спілкуванню з близькими людьми. Квадрат і куб дозволяють
внутрішнє зосередитися, бути впевненим. В трикутних просторах відсутнє
бажання дружньо спілкуватися. Пірамідальна форма резонує внутрішні сили.
Циліндрична підходить для танців і красивих рухів, але в таких просторах
з'являється почуття самотності. Конусоподібна форма сприяє зосередженій
роботі.
Тож, геометричні форми простору в контексті світосприйняття
людиною, можуть мати глибокий вплив на наше здоров'я і психічний та
духовний стан. Гармонія і рівновага, світло і колір, ставлення до ландшафту,
екологічна симпатія, енергоефективність і геометрична форма і є елементами
сакральної геометрії. Архітектура будівель, в яких ми живемо як в нашій
оселі, наші робочі місця, наші центри зцілення і освіти, а також наші церкви і
храми мають такий же вплив на наші почуття, як і архітектура природи. Крім
будь-яких психологічних впливів, це в основному геометричний простір і
матеріали структур, які впливають на наші реакції. Наше почуття міри
підказує нам, коли простір або об'єкт гармонійні. Таким чином саме наше
просторове усвідомлення приваблює або відштовхує нас від предметів. Це
біологічний зв'язок, який виникає на клітинному рівні між незліченними
компонентами нашої фізики.

МНОГОГРАННІ ОБОЛОНКИ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
Автори: ст. гр.М -1, ХНАДУ, Шаіб Хадіжа, Марокко,
ст-ти гр. Т -1, ХНАДУ, Ганбат Намуундарі, Одгодол Баярбілег, Монголія.
Керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Волосюк М.А. ХНАДУ
Геометричне конструювання багатогранних оболонок протягом
багатьох століть було одним з найбільш наукомістких, складних і цікавих
напрямків архітектурного формоутворення з колосальними практичними
перспективами.
Особливий пріоритет у дослідженнях і формотворчих експериментах
незмінно приділявся плоскогранним замкненим багатогранникам, їм
присвячено багато томів наукових праць і десятки винаходів. У роботі
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наведене визначення так званих «квазібагатогранників» — фігур, обмежених
неплоскими рівними шматками криволінійних поверхонь.
Фрактально-східчасті псевдобагатогранники створюються на основі
правильних і напівправильних класичних багатогранників (Платоновых і
Архімедових тіл). Їхню поверхню формують однакові фрактально-східчасті
пірамідальні модулі, що мають правильну багатокутну основу (трикутну,
квадратну, п'яти-, шести- або восьмикутну). Форму пірамідальних модулів
утворюють подібні основи багатокутних шарів, що повернені відносно один
одного в один бік навколо центральної осі до зіткнення з контуром
нижчерозташованого багатокутника та зменшувані від основи до верхнього
шару/щабля. У результаті утворюються піраміди із фрактально-закрученою
багатошаровою складчастою поверхнею. Вони з'єднуються одна з одною по
контурних кромках правильних багатокутних основ.
Піраміди із фрактально-закрученою багатошаровою складчастою
поверхнею при з'єднанні одна з одною можуть утворювати також незамкнуті
складні структури (площинні, склепіння, трубчасті, складні) з різними
композиційними властивостями.
У якості вихідних опуклих багатогранників обрані відомі: усічений
октаедр, ромбокубооктаедр, ромбоусічений кубооктаедр. Дискретне суцільне
заповнення простору здійснюється шляхом стикування однотипних модулів
таким чином, що їх центри розташовуються у вузлах регулярних сіток із
чотирикутними або трикутними чарунками, що задають загальну
компонувальну схему стикування, а також напрямки розвитку форми в
просторі.
Однакові багатогранні модулі заповнюють тривимірний простір
кристалічними шарами, впритул покладеними один на одний. Суміжні
кристалічні шари, що примикають друг до друга, зміщено відносно один
одного. Таким чином, багатогранні модулі суміжних шарів розташовані в
шаховому порядку відносно один до одного (центри модулів одного
кристалічного шару проектуються між сусідніми модулями суміжного
кристалічного шару).
Кожний з відомих науці багатогранних модулів суцільного заповнення
простору може бути послідовно підрозділений по площинах дзеркальної
симетрії на рівні та зменшувані частини. Межею цього підрозділу в кожному
конкретному випадку буде певний асиметричний багатогранний елемент, не
здатний до подальшого розподілу на однакові об'ємні фігури. Це і є тією
мінімальною просторовою «цеглинкою» — атомом, з якого й створюється
все різноманіття кристалічних структур Всесвіту, включаючи живу органічну
матерію, а також рукотворні добутки архітектури й дизайну.
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В АРХІТЕКТУРНОМУ
ПРОЕКТУВАННІ
Автори: ст-ти гр.Т -2, ХНАДУ, Чжен Івей, Китай,
Салман Якуб, Марокко,
Сангаре Ібрахім Кадер, Кот д’Івуар.
Керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Волосюк М.А. ХНАДУ
Архітектура з найдавніших часів позв'язана з математикою. В
основному це виявлялося у використанні знань з геометрії при побудові
складних творів архітектури. З початку XX століття на тлі загального
посилення ролі науки в архітектурно-будівельній галузі взаємозв'язок її зі
світом математики еволюціонує. Зокрема активно досліджуються властивості
математичних поверхонь. Найбільшою популярністю у архітекторів та
інженерів користуються споруди і вироби у формі поверхонь обертання,
перенесення, а також циліндричних, конічних і зонтичних поверхонь. В
даний час в літературі описані понад 550 поверхонь.
З поверхонь обертання найбільш широко застосовується сферична.
Сферичні купола зводилися ще в глибоку давнину, починаючи з добре
відомого купола-ротонди Пантеону в Римі. У наш час сплеск інтересу до них
стався в зв'язку з будівництвом залізобетонних напівсферичних куполів
планетаріїв. Значний внесок в розширення застосування сферичних
поверхонь внесли геодезичні куполи Н. Фостера.
Наступними за широтою застосування є параболоїди обертання, які
можна бачити в обрисах глиняних куполів в Африці, куполів зі снігу у
народів Півночі, планетарію в Бохумі (Німеччина, 1964 р) тощо.
Еліпсоїд обертання також користується авторитетом у архітекторів.
Наприклад, він використовувався для формоутворення сталевого купола над
стадіоном у м. Сан-Паулу (Бразилія), спортзалу в м. Атланта (США).
Еліптичний купол застосували в атомному центрі Мюнхена (Німеччина).
Круговий конус у старі часи найбільш широко застосовувався в
мусульманських містах при будівництві мінаретів, в деяких областях Італії як
конічні дахи над житловими приміщеннями, в якості димарів, веж маяків
тощо. У наш час найбільш красивою спорудою із застосуванням конічної
оболонки вважається водонапірна вежа в Кувейті (1979 р).
Однопорожнинний гіперболоїд обертання можна отримати обертанням
гіперболи або прямолінійної твірної навколо осі гіперболоїда, причому
твірна і вісь повинні бути перехресними прямими. Через будь-яку точку
поверхні гіперболоїда проходять дві прямі, що цілком лежать на цьому
161

гіперболоїді. Можливість лінійної побудови поверхні має велике практичне
значення, так як це дозволяє оптимально розміщувати арматуру в
залізобетонних оболонках. Основною областю застосування таких форм є
промислове будівництво, але є приклади і цивільних споруд.
Широко застосовується в архітектурі ще одна поверхня обертання круговий циліндр. Ось кругового циліндра в реальних спорудах в залежності
від задуму архітектора або згідно функціональному призначенню
циліндричної конструкції може розташовуватися вертикально або
горизонтально відносно земної поверхні. До довгих (проліт по поздовжній
осі не більше ніж півтори ширини споруди) оболонок можна віднести
оболонки покриття спортивного залу в Мадриді (Іспанія, 1935 г.).
У якості математичної моделі краплевидних оболонок приймається
форма краплі рідини, що спокійно лежить на площині. У середині XX ст.
форма краплі була покладена в основу вибору форми резервуара для рідини.
Було встановлено, що при такій формі тонкостінного резервуару виконується
умова рівноміцності оболонки. У 1950-ті рр. широке поширення в США і
Канаді отримало будівництво краплевидних резервуарів для води, що
входять в конструкцію водонапірних веж. Величезна крапля з титану і скла,
що знаходиться посеред неглибокого ставка, є основою гігантського
комплексу Великого народного театру і вже встигла стати новим символом
Китаю.
В наш час відбувається інтенсивне перетворення методів проектування
і будівельних технологій, широке застосування отримують комп'ютерні
технології, що дає можливість проектувальникам генерувати складніші
поверхні та оперувати ними.
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Секція «ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА»
ПРОЕКТУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ БАЗ, ГОТЕЛІВ І
ВІДПОЧИНКОВИХ КОПЛЕКСІВ
Автор: ст. гр. Ам-12 Совенко Катерина Андріївна
Керівник: канд. арх., доц. Скороходова А.В.
На зміну громіздким будівлям туристичних баз, готелів і будинків
відпочинку приходять нові рекреаційні об'єкти, в реальності доступні для
замовника із середнім рівнем бюджету.
Планувальні рішення не обмежуються поєднанням двох або кількох
стилів в інтер'єрі, оскільки зводяться за новими технологіями строітельства.
Планіровочние рішення повинні бути раціональними, звільненим від глухої
вишуканості і жодним чином не порушують стійкості несучих конструкцій.
Найважливішим планувальним елементом в рекреаційних об'єктах
вважаються місця розселення туристів і відпочиваючих, а так само
відокремлені приміщення для персоналу.
Будь-які рекреаційні будівлі зводяться в красивих місцях, природного
природного і антропогенного ландшафту: поблизу від моря або озера, біля
підніжжя гір, в долинах по берегах річок або водоймищ, на піщаних косах і
островах. Всі ці фактори безпосередньо визначають дизайнерську
композицію і величину внутрішніх приміщень, що безпосередньо пов'язано з
видами рекреаційного об'єкта і його функціональним призначенням.
У типових проектах туристських баз, готелів і відпочинкових
комплексів рекреаційна зона зазвичай включає:-территорию основной
застройки, на которой возведено главное здание);
-загальнокурортними площі відкритого типу;
-комунального-господарську будівлю;
-зелений зону для прогулянок і відпочинку.
Варіантів створення проектів туристських баз, готелів і будинків
відпочинку може бути дуже багато. Все залежить від вимог замовника,
розташування об'єкта, фінансових можливостей і цілей будівництва.
Перелік посилань:
1.
Крутенко Г.П. Архитектурно-планировочная организация курортов и зон
отдыха. Сб. науч. трудов. Киев, -1974
2.
Полянский А.Т. Архитектура комплексов отдыха М., 1988
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ МОРФОЛОГИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ
Автор: ст. гр. АМ-12 Климова Елизавета
Керівник: канд. арх., доц. Скороходова А.В.
Активно взаимодействуя с окружающей средой, энергоэффективные
здания приспосабливаются к физическим особенностям места своего
расположения, максимально используя биоклиматическую морфологию,
отчего архитектура современных энергоэффективных зданий всё чаще и всё
больше перекликается с биомиметикой. Сходство таких зданий с объектами
живой природы не случайна, ибо объекты живой природы самим своим
существованием обязаны эволюции и вариабельности жизни в изменчивой
среде.
У энергоэффективного здания появляется ряд функций, связанных с
максимальным использованием естественного света одновременно с защитой
от перегрева инфракрасной части спектра, максимально эффективное
использование угла наклона солнечных батарей и тепловых панелей по
отношению к положению Солнца в различное время дня на протяжении
различных сезонов солярного года.
В современной практике архитекторы добиваются равномерного
распределения световых потоков путём моделирования соответствующей
геометрии фасадов, учитывая географическую широту места строительства и
соответствующие углы падения солнечных лучей в различное время года.
Требования максимальной практичности, рациональности, экономности,
высокой комфортности и безопасности для здоровья являются
определяющими для зданий, проектируемых и возводимых по принципам
«зелёной архитектуры».
Высокие стандарты жизнеобеспечения и комфортной атмосферы
достигаются в таких домах благодаря системам регулирования
интенсивности инсоляции, использованию систем пассивного теплообмена
(подогрева или охлаждения) постоянного притока свежего воздуха и
благодаря эффективным пассивным системам отопления. Проектирование
«зеленых зданий» инициирует творческий поиск архитекторов и инженеров
таких технических решений, которые минимизируют негативное и
оптимизируют позитивное влияние энергетических, экологических и
технологических факторов, определяющих здание как среду обитания
человека.
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ОСОБЛИВОСТІ ГАВАЙСЬКИХ МОТИВІВ В ІНТЕР’ЄРІ
Автор: ст. гр. 3 гр. ф-ту “ДС” Деркач Христина Яківна
Керівник: ст. вик. Лещенко Т.І.
Інтер'єр с гавайськими мотивами дозволяє досягти особливого відчуття
спокою. Оформлений відповідно до цього простір допоможе по-справжньому
відпочити після напруженого робочого дня. Завдяки цьому екзотичному
оормлеенню можна відчути себе щасливим мешканцем острову,
перебуваючи в оточенні тропічних рослин та яскравих предметів декору. Про
те, як створити ідеальну атмосферу для бажаного відпочинку, піде мова у цій
статті.
Кольори у гавайському стилі завжди мають бути яскравими та
насиченими, але це не повинно нагадувати строкату диско-кулю - усе має
гармоніювати. Вдалим буде помірне насичення інтер'єру яскравими фарбами
- предметами декору бірюзового, лимонного, теракотового, малинового,
червоного, зеленого, кольору блакиті і морської хвилі.
Є три прийнятих серед дизайнерів варіанти використання гавайського
стилю:
● Застосування в інтер'єрі помітних, помірно яскравих і насичених
відтінків різних кольорів.
● Використання переважно непомітних декоративних елементів і
спокійних по сприйняттю відтінків. При виборі цього варіанту перевагу
віддають дереву.
● Третій варіант є гармонійним поєднанням перших двох, що дозволяє
строго нормувати і форми, і кольору. Таке оформлення житла вважається
оптимальним. Гавайські мотиви в інтер'єрі - відображення культури і
особливостей побуту місцевого населення. У будинках гавайців неможливо
зустріти масивні шафи та громіздкі кухонні гарнітури. Мінімум предметів
меблів, зроблених з натурального або штучного ротанга, лози чи деревини унікальна особливість дерев'яних будиночків, переважаючих на Гавайських
островах. Меблі у цьому стилі практичні, легкі та зручні, вони не займають
багато місця та мають бути невеликими та як би витягнутими по горизонталі.
Прекрасно доповнять кімнату столики невеликих розмірів зі скляною
поверхнею. Замінити їх можуть і плетені варіанти столів. На стінах
оптимально виглядають полички з дерева, але вони обов'язково повинні бути
з нестандартними геометричними формами. Планування зазвичай
центральне, свободне. Тобто більша частина меблів зосереджена у центрі
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кімнати, а між окремими предметами зазвичай залишається більше
свободного місця, завдяки цьому створюється відчуття простору.
Коли я намагаюсь уявити собі гавайський стиль, то першою асоціацією,
що приходить до розуму є квіти. Вони можуть бути дуже різноманітними, як
у зовнішньому вигляді, так і в матеріалах. Рослини в яскравих великих і
малих горщиках не тільки піднімають настрій, а й покращують сприйняття
оточення. Безліч квітів і живих рослин в приміщенні - головний канон
гавайського стилю.

ЗМІНЕННЯ РОЛІ МУЗЕЮ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Автор: ст. гр. Ам-12 Бабенко Олена Сергіївна
Керівник: канд. арх., доц. Скороходова А.В.
Музей в сучасному його вигляді з'явився приблизно 200 років тому.
Його передісторія пов'язана з колекціонуванням. З початку Епохи
Відродження люди почали показувати такі колекції один одному. Потім
з'явилися хранилища, з яких і виникли класичні, лінійно впорядковані музеї.
Сьогодні ж метою музею є розвеселити та просвітити відвідувачів. Квести,
перфоменси, мультимедіа та інтерактив – тільки за рахунок цього музей
може існувати в наш час. Тема майбутнього музеїв актуальна не перший
десяток років і прогнози варьюються від перетворення музею в центр
соціальної взаємодії до його повного зникнення як інститута. Один з пунктів
для роздуму є приход нових технологій та тенденції зникнення кордонів між
фізичним та цифровим. Якщо у традиційної моделі музей-храм більше прав у
наукової спільноти, то в музеї-форумі свободу отримують і відвідувачі. На
таку справедливість вказує Міжнародна музейна рада.
Міжнародна музейна рада ICOM влітку 2019 запропонувала нове
визначення музею. Тепер він не є хранилищем стародавності, а соціальноактивним інститутом, що базується на принципах партисипації участі та
прозорості. Музей – це інститут, що виник у Епоху Просвіти. Але зараз музей
радикально переосмислює свою роль у суспільстві та в кожному місті.
Упродовж 1 – 7 вересня 2019 р. у м. Кіото (Японія) відбулася
конференція Міжнародної ради музеїв, яка зібрала понад 4000 учасників з
128 країн. Особливий захід для представників музейної спільноти що три
роки створює можливості для їхньої наукової комунікації, налагодження
професійних контактів, обміну досвідом. Цього року неймовірна атмосфера
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колишньої столиці японських сьогунів сприяла як успішному проведенню
конференції, так і загалом пізнанню культури країни Сонця, що Сходить.
У рамках підготовки конференції окрема робоча група працювала над
формулюванням нового визначення поняття «музей». Адже тривалий час це
визначення залишалося фактично незмінним.
Нове формулювання музею звучить так:
Музеї – це поліфонічні інклюзивні простори для діалогу про минуле та
майбутнє, які сприяють розвитку демократії. Визнаючи та вирішуючи
конфлікти і виклики сьогодення, вони зберігають артефакти та зразки для
суспільства, захищають різноманітні спогади для майбутніх поколінь та
гарантують всім людям однакові права та рівний доступ до спадщини.
Музеї не для прибутку. Вони діють прозоро та активно співпрацюють з
різними громадами та для них і збирають, зберігають, досліджують,
роз’яснюють, організовують виставкову роботу, покращують розуміння
світу, прагнучи сприяти людській гідності та встановленню соціальної
справедливості, глобальної рівності та планетарного добробуту.
Дискусія с приводу цих змін зайшла в глухий кут, президент ІСОМ
Суай Аксой поставила на обговорення положення про продовження
обговорення поняття. Водночас вона окреслила дедлайн завершення дискусії
червнем 2020 р. – часом, коли Генеральна асамблея вкотре збереться для
вирішення професійних завдань.
Чи вдасться поставити крапку у цій дискусії, покаже час, однак цей
період музейна спільнота має використати для плідної роботи з метою
якісного формулювання терміну, який направду є хребтом для музеїв.

ПРИВАТНІ БУДИНКИ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ.
УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА
ст. гр. Ам-12 Железнов Антон Геннадійович
Керівник: канд. арх., доц. Скороходова А.В.
Родина - це одиниця громадянського суспільства. І приватний будинок
є одним з основних середовищ існування родини. В ньому проходять
основні, життєво необхідні процеси : сон, приймання їжі, відпочинок,
спілкування. Все частіше робота та різноманітні хобі займають значне місце
в просторі приватного життя.
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Приватний будинок є прямим відображенням його власника. За його
функціональним наповненням та зовнішнім виглядом можна зрозуміти
систему цінностей та відносини в родині.
Приватний будинок відображає стиль життя людей, які живуть в
своєму часі. Постає питання: чому ж на сучасний стан в населених пунктах
України ми бачимо архітектуру в “класичних” стилях ? Чому сучасний
українець з смартфоном проживає в будинку з колонадою та карнизами ?
Але все частіше можна спостерігати зміни в “звичному” розумінні
якісного приватного житла. Важливо спостерігати за досвідом, який уже
знайшов своє місце в Україні. Адже будинок в Англії, не може бути просто
скопійований на територію України.
Отже контекст України - важливий чинник, який впливає на кінечний
результат. Варто завжди пам’ятати, що проектування архітектурного об’єкта
потребує відношення до контексту. З даного дослідження можна сформувати
основні методи та підходи до проектування в контексті України.

КИТАЙСЬКІ МОТИВИ В ІНТЕР’ЄРІ
Автор: ст. гр. 3 ф-ту “ДС” Романова Анастасія Сергіївна.
Керівник: ст. вик. Лещенко Т.І.
Сьогодні я вас познайомлю з незвичайним дизайнерським напрямком китайськими мотивами декору в інтер'єру. На відміну від японських вони не
прагнуть створити в будинку мінімалістську середу.
Простір прикрашається величезною кількістю розкішних меблів і
колоритних елементів. При цьому всі ці вироби гармонійно поєднуються
один з одним, створюючи лаконічний і неймовірно привабливий дизайн,
який розслаблює людину. Поєднання червоного, білого і чорного за
поданням жителів Піднебесної уособлює баланс і гармонію.
Цей напрямок є непросто набором вимог і норм, це певна наука зі
створення гармонійного життєвого простору. Це виключне спрямування
передбачає використання в сучасному дизайні інтер'єру червоної, золотої,
сапфірової і чорної палітри.
Простим домовласникам часом буває важко оформити свої
апартаменти в цій тематиці, оскільки в невеликому просторі потрібно
гармонійно об'єднати незвичайні предмети гарнітура і аксесуари.
Колір. Найпопулярніший відтінок серед жителів Піднебесної - це
червоний, що символізує силу, пристрасть і енергетику. В обробці настінної
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поверхні і підлоги він використовується в поєднанні з яскравими тонами синім і темно-сірим. Також для китайців велике значення мають інші
відтінки: лимонний - колір імператора і бірюзовий - символ знатності. Так,
наприклад, в оздобленні апартаментів, що належать знаті, дуже часто можна
помітити блакитний тон, який застосовується дозовано. Китайці вважають за
краще не виставляти напоказ своє соціальне становище. Гармонійне
поєднання бордового, білого і чорного кольору в інтер'єрі на думку китайців
уособлює баланс.
Підлога. Для облицювання цієї поверхні використовується велика
кам'яна плитка або паркет. При цьому матеріали підбираються насичених і
виразних тонів - шоколадного, вишневого та горіхового. Чудовим рішенням
стане бамбуковий ламінат, а більш бюджетний варіант - килимове покриття
типу циновки.
Стіни. Вони в більшості випадків бувають гладко крашені або
оштукатурені. У деяких випадках зустрічаються паперові або шовкові
шпалери. Додасть приміщенню витонченість і елегантність настінний розпис
з гарним пейзажем гір, зображеннями фантастичних тварин чи птахів, а
також квітів.Кожен візерунок має певний сенс. Тому, обираючи рулон
шпалер, дізнайтеся у фахівців його значення.
Ця стилістика не сприймає гострих обрисів і громіздких форм, тому
предмети гарнітура необхідно підбирати лаконічні і елегантні. Також не
варто зупинятися на столах і стільцях з квадратними і трикутними
силуетами, а кути треба згладжувати навскіс поставленими диванчиками і
кріслами.
Оснастіть приміщення лаконічними диванчиками на низьких ніжках, як
цього вимагає фен-шуй, бамбуковими шезлонгами, маленькими
журнальними столами і глянцевими табуретками. Великий обідній гарнітур
варто підбирати об'ємний, щоб за ним могли вміститися всі члени сім'ї, гості
та родичі.
Шафи і стелажі прикрашаються багатошаровим лакуванням трудомісткою у виконанні технікою. Також красиво виглядає в оформленні
предметів гарнітура філігранне різання по темній деревині і перламутрова
інкрустація.Чудово зонують простір приміщення вишукані ширми і
перегородки. При декоруванні будинку китайці приділяють пильну увагу
філософії фен-шуй.Вона визначає місце для кожного предмета, аксесуара і
прикраси. Парні речі в оздобленні встановлюються симетричними
композиціями. Наприклад, чудово в дизайні буде виглядати обідній столик і
дві класичні табуретки по сторонам.Необов'язково купувати меблювання у
китайських виробників, в даний час і європейські компанії випускають гідні
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репліки. Відповідно до філософії фен-шуй. Жителі Піднебесної дуже цінують
природне освітлення, тому не використовують для декору вікон портьєр і
різноманітні фіранки. Те ж саме стосується і світильників, замість них
підбирайте світильники, приховані в ширмах, плафонах з гофрованого
паперу та картонних ліхтарях. Найпростіший варіант формування дизайну в
китайській стилістиці - заповніть квартиру прикрасами з ієрогліфами.
Наприклад, ви можете купити палас з красивим орнаментом, керамічні
вазочки, порцелянові статуетки, барвисте віяло, в якості настінного
аксесуара, або парасольку з тонким розписом в холі. Доповнять оздоблення
мініатюрні рослини в кашпо і букети. Завершальний акцент - ароматичні
палички. Китайський інтер'єр - це місце для спокійного і безтурботного
відпочинку.

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В
РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО МІСТА
Автор: ст. гр. А- 45 Гавриловська М.А.
Керівник: канд. арх., доц. Шарлай О.В.
Одна з найактуальніших проблем сучасного світу - доступності
громадських просторів для людей з обмеженими можливостями. Коли
заходить мова про людей з обмеженими можливостями насамперед згадують
про людей з вадами зору, слуху або з порушеннями опорно-рухового
апарату, але до складу мало мобільних груп належать крім того діти до 6
років, вагітні жінки, люди з дитячими візочками, люди старші 60 років.
Для забезпечення вільного доступу цим людям до громадських
просторів задовольнив усіх з'являється концепція інклюзивного міста і
універсального дизайну, яка націлена на створення середовища що враховує
потреби всіх відвідувачів незалежно від віку, соціального статусу або стану
здоров'я. Головне завдання проектувальника - усунення бар'єрів і надання
кожному можливості реалізувати власні плани діяльності. Автором концепції
є американській архітектор і дизайнер Рональд Мейс і складається вона з 7
основних принципів, можливості втілення яких на прикладі українських міст
стало темою доповіді.
1.
2.

Перелік посилань:
Вхід вільний: інклюзивне місто [Электронный ресурс]/ -Режим доступа
URL:https://telegraf.design/vhid-vilnyj-inklyuzyvne-misto/
ДБН 2.2-17-2006. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення/
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3.

4.
5.

6.

Сафронов К.Э. Проблема современных городов - доступность транспортной
инфраструктуры // Вопросы планировки и застройки городов. Материалы XV
Международной науч.-практ. конф. / Под ред. проф. Ю.В. Круглова, доц. В.С.
Глухова - Пенза: ПГУАС, 2008. - С. 46-49.
СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения.
Основи формирования доступной среды для инвалидов [Электронный ресурс]/ Режим
доступа
URL:http://www.culturechel.ru/Upload/files/acc_envir/osnovy_dost_sredy.pdf.
Седых О.Г. Проблемы формирования безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями [Электронный ресурс]/ -Режим доступа
URL:https://cyberleninka.ru/search

ДИЗАЙН МАГАЗИНІВ КВІТІВ. ДИЗАЙН ТА ФЛОРИСТИКА.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ КВІТІВ, СУЧАСНІ ВИМОГИ
Автор: ст. гр. 2 ф-ту “ДС” Старікова Марія Юріївна.
Керівник: проф. Бондаренко В.В., ст. викл. Лещенко Т. І.
Квіти завжди приносили естетичну насолоду. Різноманітність фарб,
форм, запахів завжди приваблювало і служило прекрасним подарунком,
прикрасою будинку. У давнину оформлення квітами супроводжувало
релігійних обрядів. Чудовими композиціями прикрашали місця, обрані для
різноманітних свят. На даний момент неможливо зафіксувати і зрозуміти
коли був придуманий перший квітковий магазин. Це природне диво було
завжди поруч. Історія стародавньої Греції свідчить, що Афродіта воліла
отримувати в дар саме букети квітів певної композиції, на свята греки плели
вінки, а богині Афіні дарували композиції з маслин, Аполлон вважав за
краще отримувати одну з улюблених тепер спецій - лавр. Саме поняття і його
словесне формулювання «букет» були запозичені з французької лінгвістики,
так називався інтенсивний запах, аромат. Воно досі використовується в
парфумерній та виноробної промисловості. Активно розвивається у Франції в
епоху пізнього середньовіччя мистецтво складання букетів додало
початкового поняття друге значення. Букетом стали називатися зібрані у
зв'язку зрізані квіти. Букет в подарунок або домашнє аранжування стали
інструментом емоційного контакту. Звеличували естетику рослин композиції
отримали більш розкуті форми в епоху царювання культурних напрямів
бароко і рококо. Сьогодні флористика це величезний бізнес, існує величезна
безліч квіткових крамничок, бутиків преміум- класу.Квіткова індустрія
збагатилася новими підходами до продажу та ідеями складання букетів.
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Сучасна флористика не відмовляється від екзотичних суцвіть .Існує
безліч варіантів складання букетів, кожен з яких має свої унікальні риси.
Тепер кошик квітів нерідко доповнюють фрукти або шикарні вина. Дизайн
інтер'єру та вітрини - це те що в першу чергу впадає в очі покупців,
привертає увагу, частина рекламної кампанії, яка, в свою чергу, є важливою
складовою маркетингової стратегії. Без цього просто неможливо сформувати
базу постійних клієнтів, які будуть приносити регулярний дохід і
підтримувати середній чек. Адже, якщо в магазині незатишно, інтер'єр
непривітний хіба хтось хоче в нього повертатися, коли в місті багато
аналогічних «типових» крамничок. Тому дизайн-проект не просто потрібен,
він необхідний для створення успішного бізнесу у сфері торгівлі. У створенні
проекту і дизайну сучасного квіткового магазину перш за все варто звернути
увагу на технологію збереження рослин якомога довше свіжими, клімат
контроль, освітлення як вітрин так і квітів в цілому всередині магазину і їх
вигідна подача, зонування і гарне планування. Рослини повинні бути
згруповані і розташовані в окремих зонах. Живі кімнатні квіти в одному
місці, а зрізані компоненти для майбутніх букетів - в іншому. При суворої
систематики покупцям буде легше розібратися у великій кількості товарів.
Необхідно гарне колірне рішення магазину, бо інтер'єр повинен не зливатися
з рослинами, а на контраст діяти з палітрою кольорів об'єктів продажу. Для
консервативної публіки у квіткових бутиках використовую стилі арт-деко
або модерн. У поєднанні аксесуарів і меблів (горщиках і полицях) на яких
розташовані квіти, інтер'єр виглядає дорого і стильно, товар відразу хочеться
придбати. У багатьох квіткових бутиках Японії і Кореї використовується
стиль хай тек, це дуже цікавих підхід, бо це виглядає небуденно і доповнює
сучасний і мінімалістичний інтер'єр, вдихає в нього життя.
Система освітлення. Перевагу віддають синьому, червоному або
оранжевому діапазону, який ідеальний для рослин. Пам'ятайте, що в зимовий
період, коли сонця бракуватиме, його доведеться компенсувати штучним
освітленням, тому воно повинно діставати до найдальших куточків магазину.
Фітолампи сприятимуть обігріву ніжних квітів. Також важливо
акцентне освітлення, спрямоване на найголовніші композиції букетів в
магазині. У великих оранжереях використовують натрієві лампочки. Вони
дають багато червоного спектрального світіння, але у них погана передача
кольору. Прилади відмінно стимулюють цвітіння рослин і розвиток
кореневої системи, допомагають адаптуватися в нових умовах. Збалансувати
спектральний склад можна за допомогою ртутних лампочок. Квітковий
магазин завжди повинен створювати настрій своїм клієнтам. Квіти завжди
радують око, викликають позитивні емоції, приносять фарби в життя.
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ЯК ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ВПЛИВАЄ НА ЛЮДИНУ?
Автор: ст. гр. 2 “ДС” Мілявська Єва Валеріївна.
Керівник: проф. Бондаренко В. В., ст. викл. Лещенко Т. І.
Взагалі треба розглянути, як з’явилася професія дизайнера. Спочатку
поява дизайну інтер'єру з'явилося з прагнення людини прикрашати місце
свого проживання. Історія дизайну інтер'єру пов'язана з розвитком художніх
стилів, під впливом культурних традицій і звичаїв, а також доступністю
наукових винаходів, подій в економіці, політиці та соціальному житті. У
минулому інтер'єри інстинктивно складалися як частина процесу
будівництва. Прагнення до продуктивного використання простору, зручності
користування і т.д.
Дизайн є великою частиною у сучасному світі. Зараз ніяке виробництво
не буде успішним без гарного дизайну, бо усі люди-візуали, та обирають те,
що більш приваблює око. Дуже важливу роль грає колір в інтер’єрі.
Психологія кольору дуже важлива річь. Наприклад, якщо ми проєктуємо
кімнату, де людина буде відпочивати, треба обрати кольорову гамму, в якій
обов'язково буде, чи будуть присутні відтінки, які вгамовують людину. Синій
колір привносить відчуття світу і нескінченності, розслаблює людину. Ще
впливає на ендокринну систему, на наші реакції на стрес, на розслаблення, а
також на систему захисту організму від інфекцій та алергії. Бірюзовий колір це щось таке, що з'єднує зовнішні і внутрішні сторони нашого життя.
Терапевтичний ефект при застосуванні цього кольору нерідко виявляється в
тому, що виникає відчуття розслаблення, звільнення і благоденства.
Помаранчевий колір уособлює радість і щастя. Він благотворно впливає на
людину, яка страждає від депресії або схильний до зайвого песимізму. У
людей, які вранці прокидаються вже втомленими, незадоволеними і слова не
вимовив, поки не вип'ють чашку кави, повністю змінюється настрій, варто їм
хоча б на кілька хвилин після пробудження подивитися на світ крізь
помаранчеве скло. З цього можно зробити висновок, що домінуючій колір
приміщення, в якому ми знаходимося більшу частину нашого часу, буде
позитивно, чи навпаки негативно впливати на нас. Вдале оформлення
інтер'єру в психології тісно пов'язують з грамотно організованим природним
освітленням. Сонячне світло допомагає поліпшити зв'язок біологічних
процесів в організмі зі зміною дня і ночі, запобігає депресію і підсилює
роботу нашого мозку. Яскравим днем ми відчуваємо себе більш уважними і
зосередженими. Недолік природного світла призводить до почуття втоми,
згадайте, наскільки важче прокидатися темним зимовим ранком в порівнянні
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з літом. Сучасні освітлювальні прилади можуть імітувати денне світіння по
інтенсивності і спектру, але наш мозок все одно вловлює підміну, і це теж
негативно впливає на настрій і рівень енергії. «Погане світло робить людину
нещасною». Ця думка німецького дизайнера Інго Маурер неодноразово
знаходила підтвердження в дослідженнях, проведених вченими. Вплив
освітлення на здоров'я людини не можна недооцінити: неякісний світло
негативно впливає на зоровий апарат, викликає перевтома, дискомфорт,
мігрені, безсоння, знижує працездатність. Світло має ще один дуже важливий
властивість - впливати на наші біоритми. Відомо, що при природньому
освітленні активність людини вище, ніж при штучному світлі. У сонячну
погоду люди відзначають більш високу працездатність, ніж в похмурий день.
Взимку, коли світловий день коротший, ми менш продуктивні, ніж влітку.
Ще треба врахувати, що дизайн інтер’єра не стоїть на місці і з кожним
днем оригінальність, ергономічность, креатив рухається в кращу сторону.
Хороший дизайн передбачає відповідальність: перед навколишнім
середовищем, суспільством, замовниками і кінцевими користувачами. Запити
людини і потреби навколишнього середовища повинні бути об’єднані в сам
процес проектування.
Найголовніше зараз - надихати людей на те, щоб вони хотіли
інвестувати в кращий дизайн, довговічність і високу якість продукту. Отже,
досконалий дизайн має великий впив на людину.

ЯКЕ КРІСЛО ОБРАТИ ДЛЯ БАРБЕРШОПУ?
Автор: ст. гр. 2, «ДС» Мороховська Оксана Олександрівна.
Керівник: ст. викл. Лещенко Т.І.
Власник барбершопу повинен розумно підійти до оформлення салону.
Новий клієнт може покладатися на відгуки інших клієнтів, а так само зверне
увагу на інтер'єр даного закладу. Вибір крісла має не менш важливе місце в
інтер'єрі, тому треба серйозно підійти до цього питання.
У Виборі крісла є багато нюансів і деталей. Почнемо з
функціональності. Всі барбер-крісла мають можливість регулюватися по
висоті, в них присутня відкидна спинка, з підголівником. Крісло може
повертається на 360 градусів.
Коштом зовнішнього важеля і пневматичного механізму кут нахилу
спинки регулюється. Спинку можна зафіксувати при будь-якому куті нахилу.
У кріслі зазвичай знаходитися тільки один важіль, який знаходиться з права,
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але майстру буде зручніше мати важіль з двох сторін крісла. Важливо
звернути увагу на максимальну глибину відкидання. Кут нахилу спинки
повинен бути напівлежачого положення, не менше 60 градусів,
Пневматичний механізм, що опускає спинку, може бути вдосконаленим, що
має на увазі плавний і безшумний процес нахилу і підняття спинки. Коли ми
обираємо крісло, потрібно знати розміри приміщення, оскільки одне крісло в
розкладеному вигляді може займати від 140 до 180 см.
Підголівник має можливість зніматися і регулюватися по висоті, це
дуже важливо під час процедури гоління і оформлення бороди. Він має змогу
підніматися на 10-15 см. Гідравлічний піднімний механізм (помпа) може
змінювати висоту посадки на 17-18 см. Висота посадки в опущеному
положенні, від 50 до 60 см. Тобто барберу будь яким ростом буде комфортно
працювати. М'які частини барбер-крісла завжди обтягнуті екошкірою. Але не
варто заощаджувати на якості матеріалу, екошкіра добре чиститься і не
вбирає в себе вологу, а натуральна шкіра у цьому випадку буде не
практичною. Вона повинна бути приємною на дотик, щоб клієнт почував
себе добре.
У кожного крісла є підніжка, яка забезпечує комфортне положення ніг
клієнта. Зазвичай її роблять з хромованою нержавіючої сталі. На підніжку
можна ставати повною вагою, але тоді, коли крісло повністю опущено.
Частенько на підніжці розташована подушка під ноги. Завдяки їй, гоління
стає комфортніше для клієнта, ноги випрямлені, а стопи не лежать на
бортику підніжки.
Барбер-крісла зроблені з нержавіючої сталі й ударостійкого пластику,
тому вони не будуть легкими. Чим важче крісло, тим воно міцніше і
довговічніше. В середньому вага крісла становить 75-80 кг і витримує на собі
вагу до 150 кг.
Так само не мало важливо визначитися зі стилем. За кілька років
визначили 3 види стилю крісел: класика, вінтаж та футуризм. Класичні крісла
найбільш популярні. Вони передають ту атмосферу, в якій відчуваєш себе
комфортно, а так само вони підійдуть до будь-якого інтер'єру.
Вінтажний стиль не особливо популярний. Його використовують тоді,
коли хочуть зануритися в магію минулого. Але крім крісла знадобляться інші
елементи з минулого, щоб зробити цілісний інтер’єр. Багато розбіжностей у
людей викликає саме такий простий і брутальний стиль крісла як футуризм,
який не зустрінеш в старих каталогах. Є тільки дві протилежні оцінки цього
крісла: або дуже подобається, або не подобається взагалі. Кольори
залишаються класичними, основними вважаються чорний і коричневий. Але
можливо зробити на замовлення, в темно-зеленому, синьому, бордовому і
175

червоному кольорах. Світлий колір обирають дуже рідко, але ж такий колір
робить інтер'єр дорожче, і шляхетніше.
Потрібно дуже слушно підходити до вибору крісел, звертати увагу на
всі деталі, і тоді клієнт захоче повернутися, аби насолодитися відпочинком в
кріслі, поки їм займається майстер.

ЗАЛ РЕСТОРАНУ: ОСВІТЛЕННЯ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ЗАЛУ
І ВЕНТИЛЯЦІЯ.
Автор: ст-ти гр. 3 гр. ф-ту «ДС» Приходько О.В., Полякова Є.В.
Керівник: ст. викл. Лещенко Т. І.
Зал ресторану - це основне приміщення, де обслуговуються відвідувачі.
Одне з основних вимог до планувального рішення зали - це чітка організація
зв'язку зали з виробничими приміщеннями - кухнею, сервісною, барами
(буфетами). Роздавальня, де проводиться випуск готових кулінарних страв,
має бути досить простора, щоб створити хороші умови для роботи
офіціантів. Крім цього, роздавальня повинна бути розташована поруч з
сервізною, касами, хліборізкою і мати з ними зручний зв'язок. Планування
залів створює враження гармонії в тому випадку, коли співвідношення їх
довжини і ширини визначається правилами «золотого перетину», дизайнер
створює різноманітні зручні та естетично повноцінні комплекси. Для
кожного елементу інтер'єру необхідне місце, яке визначає його характер і
стиль. Назва ресторану часто пов'язана з місцем його розташування,
історичним минулим, що зумовлює не тільки інтер'єр, але і асортимент страв.
Правильний вибір освітлення зали ресторану має велике значення, як
для відвідувачів ресторану, так і для його працівників. Світло здатне зробити
приміщення просторішим, ширшим, вищим та більш затишним; воно може
сприяти гучному пожвавленню в залі або налаштуванню на тиху бесіду.
Освітлення залів має свої закони. Якщо потрібно обслужити відразу велику
кількість гостей, наприклад, учасників з'їзду, форуму, фестивалю, то
вмикають повне світло. Якщо відвідувачі хочуть посидіти і відпочити
усамітнено, освітлення включається не повністю. Під час танців можуть бути
включені кольорові прожектори і різні ілюзійні прилади освітлення (сніг,
дощ і т.д.). Забарвлення світла (його теплі тони або холодні) впливає на
вигляд освітлених предметів, страв, напоїв, а також на самопочуття людини.
Освітлення, як і все в інтер'єрі, має гармоніювати з архітектурними
елементами залів в денний і вечірній час.
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Особливо важливо продумати вечірнє освітлення. У залах, зазвичай,
вішають легкі гарні люстри, при низьких стелях використовують стельові
світильники з лампами денного світла. Додатково до люстр і плафонів на
стіни вішають гарні бра, а на столах, розташованих біля стіни, - настільні
лампи з абажурами або ставлять біля столів торшери, що надають
приміщенню затишний вид. Найпоширеніша система освітлення в залах
ресторану - це змішана або комбінована. При цій системі весь зал
висвітлюється загальним, але дуже яскравим світлом, а деякі місця
виділяються за допомогою додатково направлених потоків світла, що дає
можливість видозмінювати освітленість залу, створювати додатково світлові
ефекти, включаючи і відключаючи світильники. При виборі для освітлення
люмінесцентних ламп велике значення надається кольоровому відтінку
світла. Деякі лампи дають білий або зеленуватий відтінок, що надає стравам
на столі непривабливий неприродний вигляд, тому краще вибирати лампи з
теплими кольоровими відтінками - жовтуватим або рожевим. Зали ресторанів
повинні висвітлюватися як природним, так і штучним світлом. У залі
повинно бути чергове (в неробочі, нічні години), нормальне (при звичайній
роботі) і посилене (при обслуговуванні банкетів, прийомів і т.д.) освітлення.
Одне із завдань архітектурно - планувального рішення зали ресторану
полягає в забезпеченні нормального температурного режиму в ньому (16- 18
° С) і відносній вологості повітря (60-65%). Для цього зали ресторану
облаштовуються системою припливно-витяжної вентиляції, причому
вентиляційні решітки, що виходять в торгові приміщення, повинні бути
декоративно оформлені. Дуже важливо досягти безшумної роботи
вентиляційної системи. Виникнення шуму може бути викликано невірним
вибором номера вентилятора, дефектами в його роботі або занадто великою
швидкістю проходження повітря у вентиляційних каналах.
Сучасні кондиціонери мають невеликі габарити, хороший дизайн і
встановлюються безпосередньо в залі ресторану, банкетної зали шляхом
кріплення їх на стіну. Включення і установка режиму роботи кондиціонера
виробляються за допомогою ручного дистанційного керування. Крім
механічної вентиляції зали використовують природну вентиляцію через
відкриті вікна, фрамуги, двері і т.д. У літню пору, коли прямі промені сонця
створюють в залі відвідувачам дискомфорт, з зовнішньої сторони підвішують
сонцезахисні складні козирки або використовують спеціальні жалюзі на
вікнах, за допомогою яких змінюють напрямок світлового та повітряного
потоку.
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ТУМАНОУТВОРЮЮЧА СИСТЕМА АДІАБАТИЧНОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ І ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ В ГРОМАДСЬКИХ
ПРИМІЩЕННЯХ
Автор: ст. гр. 3 ф-ту “ДС” Регеций Христина Олегівна
Керівник: ст. викл. Лещенко Т.І.
Система туманоутворення (misting system) - це набір обладнання до
приміщень, що забезпечує розпилення води у вигляді аерозолі з краплею 1-15
мікрон через певну кількість форсунок високого тиску, розташованих під
стелею по периметру об'єкта, уздовж нього, або в певній зоні на його
території.
Завдяки тому, що розмір сформованих водних крапель мізерно малий,
утворюється серпанок - водяний туман. Дрібнодисперстний водяний «пил»,
що складає туман, тут же випаровується, поглинаючи тепло з повітря. При
цьому на підлозі не виникає калюж, а на поверхнях предметів, рослин,
устаткування, на шкірі людей і тварин не конденсується волога.

До складу туманоутворюючої системи входить модуль водопідготовки,
що складається з декількох фільтрів, високонапірного насосного модуля, що
формує тиск 70 або 100 бар, і траси з нейлонової трубки діаметром 3/8 дюйма
з форсунками високого тиску, закріпленими через кожен метр.
За умови правильності проектування та монтажу такої системи, падіння
температури може досягати 6-12 ° С при температурі повітря 25-45 ° С і 40%
відносної вологості повітря. Максимальний ефект охолодження досягається
при температурі вище 30 ° С і при низькому рівні вологості.
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Системи туманоутворення призначені для рівномірного зволоження
повітря на об'єктах, де важливо домогтися відсутності конденсату на
поверхнях і появи калюж на підлозі.
Завдяки ефекту адіабатичного охолодження, системи туманоутворення
є ефективним способом кондиціонування великих і відкритих площ.

Призначення
систем
туманоутворення
не
обмежується
перерахованими вище варіантами. Висока концентрація водних крапель
малого діаметру сприяє притягненню, обволіканню і осадженню пилових
частинок розміром 0,1-1000 мкм, тому системи туману активно
застосовуються для боротьби з пилом і повітряної фільтрації. Найдрібніші
частинки водяного туману здатні поглинати і осаджувати такі шкідливі леткі
сполуки, як двоокис вуглецю, аміак і метан.
Туманоутворюючі системи застосовуються в аквапарках, ресторанах,
парках відпочинку, на присадибних ділянках, у зимових садах, оранжереях,
теплицях і в СПА-салонах, а також на сільськогосподарських підприємствах,
тваринницьких фермах і в пташниках. Їх використання виправдане у
кар'єрах, на деревообробних, текстильних фабриках, заводах із виробництва
цегли та інших підприємствах, де необхідно боротися з пилом або
недостатньою вологістю повітря. При всьому різноманітті варіантів
застосування, принцип роботи систем туманоутворення надзвичайно
простий.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОРУВАННЯ БАРБЕРШОПІВ
Автор: ст. гр. 2 гр. «ДС» Тарусова Софія Максимівна
Керівник: проф. Бондаренко В.В, ст. викл. Лещенко Т.І.
На даний момент в Україні особливу увагу дизайнера вимагають
приміщення сфери послуг, такі як: спа салони, салони краси, барбершопи,
тощо. А все тому, що в епоху соціальних мереж клієнт потребує не тільки в
якісно виконаній роботи майстра, але і в гарній картинці. Погодьтеся,
набагато приємніше стригтися в сучасному і цікавому, з точки зору дизайна,
інтер'єрі, а потім ще й сфотографуватися з новою зачіскою на його фоні.
Пропоную на основі барбершопа розібратися в особливостях декорування
такого роду інтер'єру.
Планування це один з найголовніших етапів в дизайні. Оскільки дуже
важливо правильно розмежувати простір на зони і розставити робочі місця і
меблі так, щоб перебуваючи навіть в маленькому приміщенні створювалося
відчуття простору і свободи. Необхідно враховувати безліч факторів, таких
як: розмір дзеркал, відстань між робочими місцями, висоту консолі барбера,
розташування (комфортне) мийки. Важливо розміщення торгових стелажів і
рецепції, основою тут є, те враження (візуальне) яке відвідувач отримує при
першому погляді на простір. Так, увійшовши в чоловічу перукарню, клієнт
повинен потрапити в зону ресепшен. Тут розташовується стійка, за якою
його зустрічає адміністратор і зона гардеробу. Потім клієнт проходить в зону
очікування, в якій можна як подивитися за роботою барбера, попиваючи
каву, так і пограти в приставку або почитати. Кінцевий пункт призначення
відвідувача - робоча зона. У ній необхідно розташувати крісла, мийки,
дзеркала і інструменти перукарів.
По-друге, в просторі повинно бути комфортно тривалий час як барберу
так і клієнтам, особливо якщо вони прийшли на кілька процедур відразу.
Досягається це світловими рішеннями і правильно підібраною гамою
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кольорів. Світло зонує простір, відокремлюючи одну зону від іншої рецепція, зона очікування і робочими місцями, підсвічуються автономно,
розділяючи і позначаючи цей поділ. Необхідно пам'ятати, що занадто яскраве
світло не найкраще рішення, тому що барберу доводиться проводити в
напруженій роботі цілий день, і само собою недолік світла, так само є
неприпустимим. Кольорові рішення, колір меблів і стін, не повинні
втомлювати і різати око. У просторі повинно переважати розумне поєднання
спокійних кольорів, з можливими яскравими вкрапленнями. Тут, безумовно,
можливі і більш радикальні варіанти з різких, яскравих кольорів, що
збуджують, що створюють своєрідний драйв, і все залежить від того, який
емоційний фон планується отримати на виході. У цьому ж напрямку працює і
музичний супровід.
Що б створити цілісність інтер'єру барбершопа необхідно вибрати
концепцію і слідувати їй. Від цього залежить загальний настрій приміщення,
його посил і то, на яку категорію чоловіків він розрахований. Найбільш
популярні стилі: лофт, класичний і вінтажний. Також можна зустріти
інтер'єри націлених на стріт культуру, в яких стіни розмальовані графіті.
Робочі місця. Дизайн цієї зони продиктований функціоналом. Барберу
має бути зручно виконувати свою роботу, а клієнту - приємно перебувати в
кріслі. Перукарська мебля повинна бути точно заміряна. Перевірте, чи не
будуть стикатися крісла при повороті? Чи легко в них сісти? Чи легко
відкинути спинку?
Якщо ви збираєтеся використовувати в барбершопі пральну машину,
установку для чищення взуття, кавоварку або інше обладнання, заздалегідь
виберіть для нього місце. Для фенів і тримерів, швидше за все, знадобляться
кріплення, які найкраще розмістити на робочих місцях барбера.
Наостанок хочеться нагадати про те, що в будь-якому інтер'єрі
необхідно приділяти увагу маленьким деталям. Що привертає увагу
перехожого повз барбершопа? Звичайно ж вітрина і пул барбера. Що буде
займати погляд клієнта під час процедур? Напевно стійки з приладами,
картини або інший незвичний декор. Такі нюанси як місце розташування
торгової вітрини засобів по догляду, посуд на барі, телевізор або ігрова
приставка з найпопулярнішими іграми в зоні відпочинку чіпляють увагу і
інтерес клієнта. Коли в приміщенні продумано все - це воістину захоплює.
Це далеко не повний перелік, умов, які необхідно враховувати при
створенні дизайн-проекту барбершопа. Адже це місце, яке змінює чоловічі
традиції. Потрібно зробити його таким, щоб у чоловіка виробилася звичка
відвідувати його знову і знову.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНОГО ТА МІСТОБУДІВНОГО
ОБРАЗУ МІСТ ЗА МОТИВАМИ РОМАНІВ ПИСЬМЕННИКІВФАНТАСТІВ
Автор: ст. гр. Ам-12 Сосюк Валерія Геннадіївна
Керівник: канд. арх., доц. Скороходова А.В.
Місто — це соціальна територіальна спільнота, зазвичай значного за
чисельністю та густотою населення, мешканці якого зайняті, як правило, в
несільськогосподарській сфері. У багатьох країнах статус міста визначається
і закріплюється законодавством, при цьому може висуватися критерій
чисельності населення.
Перші згадки про метрополіси відносяться до IV—III-го тисячоліття до
нашої ери, найбільш відомі давні торгові, ремісничі центри: в Месопотамії —
Ур, Урук, Вавилон; Єгипті — Мемфіс, Фіви; Індії — Мохенджо-Даро,
Хараппа; Греції — Спарта, Афіни. В ХІ — XII століттях найбільші
метрополіси Європи: Константинополь, Кордова, Київ, Венеція, Флоренція,
Рим, Париж, Лондон, Кельн, Новгород.
Сучасні міста дедалі більше стають схожими на «розумні». Smart city
(розумне місто) — це місто, в якому використовуються сучасні технології
для покращення якості життя у ньому. Розумні технології інтегруються у
відповідні структури, щоб підвищити якість надання послуг, зменшити
вартість і споживання ресурсів та поліпшити комунікацію і порозуміння з
мешканцями.
У творах письменників-фантастів вже давно були запропоновані
найрізноманітніші варіанти розвитку як суспільства, так і міст, у яких це
суспільство
проживатиме.
Основними
центрами
технологічного,
політичного, культурного та економічного розвитку будуть саме мегаполіси
(великі міста або міські агломерації) з нетиповими конструктивними
структурами. Міста будуть розвиватися не лише у напрямку неба, але й у
напрямку ядра планети: підземні міста з лабіринтами коридорів та певними
структурними центрами для харчування, наукового та індустріального
розвитку, відпочинку. Підводні міста, доступ до яких буде здійснювати на
підводному транспорті через спеціальні пункти пропуску без можливості
затоплення. Наземні міста зі штучним кліматом, які знаходяться під міцними
«куполами» зі сплавів заліза або нового будівельного матеріалу. Повітряні
міста з доступом через повітряний транспорт. Всі ці можливі типи
мегаполісів матимуть певну структурну особливість, спрямовану на
забезпечення суспільства їжею (планктонні ферми, фабрики з виготовлення
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штучної їжі), розвагами (віртуальні технології) та навчанням (типові та
віртуальні школи, університети).
У доповіді проаналізовано кілька прикладів розвитку міст у
майбутньому. Приклади формування архітектурного та містобудівного
образу мегаполісів може допомогти нам покращити урбаністичне
середовище, звернувши увагу на існуючі проблеми та запропонувавши
приклади їх вирішення; уявити різноманітні варіанти розвитку територій.

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАБУДОВИ У ЕКСТРЕМАЛЬНИХ МІСЦЯХ ТА
УМОВАХ
Автор: ст. гр. Ам-12 Кокот Валерія Сергіївна
Керівник: канд. арх., доц. Скороходова А.В.
Жага адреналіну і нових відчуттів притаманна не тільки завзятим
любителям ризикованого спорту, але і як не дивно, архітекторам. Так у всіх
куточках планети з'являються незвичайні і екстремальні споруди, які
вражають своїм дизайном і місцем розташування.
Таке різноманітне розташування будівель у екстремальних умовах,
зокрема громадські будівлі, має ряд своїх переваг, таких як підвищення
економічного та туристичного рівню міста або селища. Розташування у таких
незвичних місцях будівель приваблює туристів, що дає змогу розвивати цю
сферу. Але таке будівництво – це не нове відкриття, адже є приклади
старовинних споруд, які розташовані у досить незвичних місцях, або їх
залишки. Однак є і свої нюанси у такому новому будівництві. Через
екстремальний клімат чи розташування самої будівлі її будівництво вимагає
більш складних інженерних розрахунків, нових підходів, та використання
інноваційних будівельних матеріалів.
Розглянемо приклади споруд розташованих в незвичних кліматичних
умовах та місцях:
- Електростанція «Кристал-Мілл», розташована на річці Кристал, в
штаті Колорадо. Електростанція була заснована ще в 19 столітті, в
безпосередній близькості від неї знаходився невеликий промислове містечко
Кристал, жителі якого були зайняті в розробці рудників. Сьогодні
старовинний дерев'яний будиночок, розташований на кам'яному виступі, є
приватною власністю. У весняний період річка, на якій розташовується
електростанція, привертає любителів сплаву на байдарках.
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- Зимовий Острів (Антарктида). Острів Вінтер - це острів довжиною
900 м (980 ярдів), що лежить в 200 метрах (220 ярдів) на північ від острова
Скуа на Аргентинських островах, архіпелаг Вільгельм, біля західного
узбережжя Землі Грема, Антарктида. Будинок Ворді "був побудований з
використанням будівельних матеріалів із будівлі в Порт-Локрой та
матеріалів, вилучених зі станції китобійного промислу на острові Обман",
згідно з даними Антарктичної спадщини Великобританії.
- Ермітаж Сан-Коломбано – це ермітаж в місті Трамбілено, Італії,
відомий своїм розташуванням в горі. Деякі природні печери, на півдорозі
скельної стіни ущелини, утвореної потоком Лено Вальярса, безумовно, були
використані з 753 року (дата, вписана на скелі) від пустельника Монако.
Фрески зображують бій Святого Колумба і дракона (алегорія боротьби добра
і зла), а також зображення раю, розташованого в печері.
- Стовп Кацхі. Кацхійскій Стовп - вапняковий моноліт заввишки 40 м
біля річки Катскхура, правої притоки Квіріли, в селищі Кацхі (західна
частина регіону Грузії - Імеретії), недалеко від міста Чиатура [1]. Стовп Кацхі
і зведений на ньому храм вперше згадуються в записах грузинського принца
Вахушті Багратіоні. На вершині гірського освіти стоїть церква, побудована
між VI і VIII століттями. Церква була занедбана. У XVIII столітті принц
Багратіоні спробував забратися на вершину гори, проте всі спроби
закінчилися невдачею [1]. У 1944 році дослідницька група на чолі з
альпіністом Олександром Джапарідзе і письменником Леваном готові
зробила перший підйом на гору і встановила, що тут колись був храм. Після
цього місцеві жителі почали здійснювати паломництво до храму - Cliff House
- це п’ятиповерховий будинок для відпочинку, призначений для
використання біля південно-західного узбережжя Вікторії, доступний лише
через вагон на останньому поверсі з ліфтом, який йде на кожен поверх. Хоча
це все ще концепція, але, звичайно, виглядає, що це було б досить міцно:
будинок побудований із заздалегідь виготовлених модулів, які укладаються
один на одного і прикріплюються до обриву за допомогою сталевих штифтів
- дуже схоже на те, як чіпляються барани корпуси кораблів.
Отже підбиваючи підсумки можна сказати, що людина будувала у
незвичних місцях ще здавна, але якщо тоді це у більшій мірі було
культурним внеском – то зараз з цього, окрім культури, можна винести й
економічну вигоду, тобто приваблюючи туристів та розвиваючи тим самим
економіку міста, країни або поселення. Тому освоєння такої сфери
будівництва може стати досить вигідним та актуальним для сучасного світу.
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ЖИТТЯ В МАЙБУТНЬОМУ – ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІСНУВАННЯ
ст. гр. Ам-12 Терещенко Євген Вікторович
Керівник: канд. арх., доц. Скороходова А.В.
Футуристичні концепції житлового середовища показують людям, як
можна буде жити найближчим часом. Ці проекти надихають інженерів,
вчених та дослідників, які втілюють в життя сучасні технології. Здається що
технологія є ключем до вирішення проблем, з якими стикається людство
сьогодні. Житлові середовища потребують нової інтерпретації, адаптовану до
сучасних людей, які шукають нової якості життя.
Двадцять перше століття розпочалося з низки новаторських та
інноваційних наукових досягнень, мотивованих вірою в можливості людини.
У списку досягнень, які, безумовно, революціонують людську цивілізацію, є,
наприклад, будівництво космічної станції, відкриття прискорювача частинок
або телепортація частинок протона. Однак розквіт можливостей людства не
позбавлений загроз - погіршується соціальний, економічний та культурний
стан. Війни, вимушені міграції, бідність, деградація природного середовища
та переповнені міста - лише приклади проблем, з якими стикається сучасна
цивілізація. Людство має зосередиться на ситуації переповненості та
представити характеристики бачення майбутнього житлового середовища,
виходячи з їх розташування: на суші, під землею, у повітрі, над водою чи під
водою.
Усі футуристичні концепції мають спільне бачення адаптації людини
до умов життя в майбутньому. Місто майбутнього чекає на перенаселення,
але воно не завжди відображається негативно. Звичайно, футуристичні
концепції сьогодні показують невелику частину того, як людина може жити в
майбутньому.
Концептуальні пропозиції житлового середовища майбутнього в
багатьох випадках випереджають наявні технічні можливості, що
представляють далекосяжну творчість їхніх авторів. Всі представлені
приклади в статті - це спільна спроба вирішити сучасні житлові проблеми
людства і життя в місті. Більшість прикладів та аналізів представляють
рішення для житлові проблеми та перенаселення міста. Крім того, більшість
обговорюваних проектів спрямовані на встановлення щільнішого контакту
людини з природним середовищем та підтримання розвитку будівництва з
урахуванням сталого розвитку спрямованого на боротьбу з проблемою
переповненості міст та голоду у світі. Кожне з представлених місць – тобто
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земля, під землею, в повітрі, на або під водою – поєднує в собі проекти, в
яких продвинута ідея дизайнера - це спільний знаменник.
Світ змінюється навколо нас. Швидко розвиваються будівельні
технології та нові будівельні матеріали вносять революційні зміни в світ
архітектури, дозволяючи фантазії парити поряд з уявою і отримувати
унікальні результати. Те, що було раніше немислимим, знаходить форму і
розвивається перед нашими очима, вказуючи на інший спосіб мислення про
те, як нам жити. Всі ці аспекти нашого постійно мінливого світу, разом з
великою швидкістю прискорення в розвитку високих технологій означають,
що інтерес до майбутнього співіснування людини і середовища неухильно
зростає.
Література:
1. Андерсон Д., «Уявні міста: екскурсія по містах мрій, містах кошмарів та скрізьміж
ними», The University of Chicago Press, Чикаго 2015.
2. Асоційовані дослідницькі центри міського підземного простору - [Електронний
ресурс]: https: //www.acuus.org / index.php / what-is-acuus / the-urban-underground-space
— Режим доступу: [Доступ 17.02.2020].
3. Болдуін Дж., Бакі Твори: ідеї Бакмінстера Фуллера на сьогодні, Вілі, Нью-Йорк, 1996.

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ФОТО-ЗОНИ
Автор: ст. гр. 2р. «ДС» Фесенко Віра Володимирівна
Керівники: доц. Лещенко Т.І., Бондаренко В.В.
На будь-якому святі, незалежно від його тематики і масштабу, люди
намагаються зробити оригінальні фотографії, щоб запам'ятати свої яскраві
емоції, найприємніші моменти, які вони розділили з тими, хто їм близький та
рідний. Одним з сучасних заходів, в сьогоднішньому житті, є створення
фото-зони. Зважаючи на це, при організації свята завжди є безліч аспектів та
нюансів. Святковий захід стане по-справжньому цікавим та веселим, якщо
організувати нестандартну та стильну фото-зону, це гарантуватиме відмінний
настрій гостей та унікальну концепцію свята.
На весіллях, днях народження, річницях, корпоративах, вечірках люди
відпочивають від повсякденності, вони бажають залишити собі на пам'ять
фотознімки особливих моментів, на яких почуття і емоції будуть
максимально щирими. Таким чином, створення неординарної фото-зони дає
відчуття спеціальної підготовки до події.
При її створенні варто врахувати особливості розташування місця
події, нормовану прохідність, тематичність, принципи організації. Виділяють
два види фото-зони: інтер’єрний та екстер’єрний.
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Мінімальний простір для фото-зони 2х2 метра, параметри фото-зони
при наявності вільного місця можуть бути і більшими, але ні в якому разі
меншими. При створенні фото-зони потрібно враховувати розміри зали, вона
не повинна заважати гостям заходу.
Крім того, ще одним важливим аспектом є оформлення фото-зони:
воно має бути в тематиці святкового заходу, створювати завершену картину,
неперевершений фон для фотографій в індивідуальному стилі. Вигідним
місцем для її розташування вважається фуршетна зала, це порадує гостей при
очікуванні свята. У масштабних заходах досить часто запрошують
професійного фотографа.
Для оформлення фото-зони використовують різноманітні матеріали, які
відмінно виглядають в кадрі: тканини, деревина, повітряні кульки, гірлянди,
стрічки та інше
Як приклад, можна навіть створити інтер'єр в сільській тематиці,
використовуючи в якості декорацій ящики, сіно, старі табуретки, бочки та
різноманітний сільськогосподарський інвентар.
Окремим пунктом хотілося б виділити оформлення фото-зони, до дня
народження чи весілля. Коли створюються цілі композиції за допомогою
гелієвих повітряних кульок та тканинного драпірування. В такому випадку на
самих кульках можна надрукувати імена молодят або важливу дату. Кульки
можна використовувати в будь-якій кількості, також підбирають різні
розміри і форми. Найважливіше – правильно визначитися з тоном і кольором,
відповідним до тематики заходу.

Важливо пам’ятати, що на сьогоднішній день користується
популярністю оформлення фото-зони паєтками. Які являють собою стенд,
прикрашений маленькими пластиковими частинками різного кольору:
золотавого, червоного, чорного, срібного та інших.
Поверхня стенда блискуча та динамічна, паєтки колихаються,
відображаючи світло. У таких фото-зонах використовують підсвічування та
дзеркальну поверхню паєток, яка відбиває світло чи зображення.
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Встановлювати фото-зони можна як в приміщенні, так і на відкритому
майданчику. У випадку з екстер’єром, не буде потрібно додаткова техніка
для створення руху паєток, так як частинки будуть ворушитися від вітру.
Прикрасити стіну для фотосесій можна паєтками різної форми: диск, коло,
багатогранник, квадрат.
Підводячи підсумки, згадаємо: фото-зону оформляють, спираючись на
особливу тему і стиль події, а також на останні тренди в світі дизайну
інтер'єру. Слід пам’ятати: щорічно з'являються цікаві ідеї та новинки, які
можна використати у створенні фото-зони.

МЕКСИКАНСЬКІ МОТИВИ В ІНТЕР’ЄРІ
Автор: ст. гр 3 ф-ту «ДС» Стешина Є.Р.
Керівник: Лещенко Т.І.
Мексиканські мотиви в інтер'єрі - це феєрія фарб і орнаментів. Яскраві
насичені кольори - це відмінна риса даної стилістики. Насиченість кольору
створює настрій для всього приміщення - Мексика не сприймає приглушені
бліді відтінки. Найбільш традиційним буде оформлення інтер'єру в
цитрусових, рожевих і теракотових кольорах. На противагу сонячним
кольорам додають глибокий синій і небесний блакитний. Всі відтінки
об'єднуються в різнокольоровий мікс замість загальноприйнятих правил
колірної сполучуваності. Оптимістичні мексиканці сприймають і різнобарвне
сусідство. Так, наприклад, кухня може бути зеленою, дитяча кімната синьою, а вітальня – помаранчевого кольору. При цьому яскравий фоновий
колір доповнюється не менш яскравими елементами декору. Більш
консервативні дизайнери втілюють інтер'єр, витоки якого беруть свій
початок від древніх майя. При цьому в приміщенні переважає білий фоновий
колір, розбавлений яскравим текстилем, декором і меблями.
Оздоблення квартир характеризується використанням фактурної
декоративної штукатурки, яку в сучасних реаліях можуть замінити шпалери
під фарбування. У цьому випадку можна зонувати приміщення однотонними
і смугастими шпалерами. Найчастіше для створення мексиканської стилізації
застосовують плитку теракотового відтінку у комбінації з яскравим декором.
Такою плиткою можна задекорувати: дверні арки, сходинки, ніші, виступи,
меблі, каміни, колони. Різнобарвна плитка може бути використана для
розстановки акцентів у вітальні, а також як основний матеріал обробки
ванної та кухонної зони. Дерев'яні балки є стельовою прикрасою. При цьому
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повинен дотримуватися контраст: темне дерево - світла стеля і навпаки.
Орнаменти ацтеків застосовуються для заповнення простору навколо дзеркал
або картин. Хвилеподібні лінії, зигзаги, спіралі, геометричні фігури - все це
може бути використано для відтворення традиційного розпису ацтеків, як
прабатьків досліджуваного стилю. Для орнаменту може бути використана гра
контрастів - це поєднання яскравої мексиканської палітри з чорним
кольором.
Для декорування також можна використовувати меандр - замкнуті
геометричні малюнки виконані в чорно-білих кольорах. Інтер'єр, витриманий
у мексиканських мотивах, відрізняється особливою теплотою за рахунок
використання дерева в якості елементів оздоблення меблів. Звичайно, тут
немає вишуканості. Незграбні матові чи поліровані домашні меблі є не
прикрасою дизайну, а предметом побуту. Частину меблів можна покрити
яскравою фарбою, що особливо характерно для кухні та дитячої кімнати.
Маленькі діти будуть у захваті від колірного різноманіття, а кантрі-стиль
кухні наповниться життям і теплою енергетикою. Такі меблі доречні і на
веранді, що перетворить її в латиноамериканський рай.
Для мексиканської тематики характерні і більш презентабельні плетені
меблі. Для виготовлення обідніх груп майстри застосовують поєднання
планок та шкіри, пофарбованих у необхідні кольори. Стільниці та тумби
зазвичай покривають керамічною плиткою. У випадку вибору сучасних
диванних груп для вітальні, слід подбати про підбір відповідного для
Мексики кольору і орнаменту. Для спальні підійдуть ковані меблі. Низьке
ліжко з елегантним кованим узголів'ям і квітчасте смугасте покривало,
якнайкраще підкреслять мексиканський колорит.
Мексиканські мотиви характеризуються великою кількістю текстилю
(диванні подушки, покривала і пледи, розписані традиційними орнаментами,
райдужні фіранки). Текстильна різноманітність підкреслюється насиченими
кольорами, яскравими смужками і етнічними візерунками. Мексиканський
інтер'єр неможливо уявити без картин і постерів. Для вітальні підійдуть
триптихи з меандровим орнаментом. У дизайні кухні органічно будуть
виглядати постери із зображенням червоного перцю чилі. Інтер'єр кухні має
бути
оформлений
яскравою
керамікою,
плетеними
килимками,
декоративними кошиками і розшитою різнокольоровими нитками
хвилеподібними лініями скатертиною. У вітальні повинні знайти своє місце
прості статуетки древніх майя. Доречні і індіанські маски в яскравих фарбах,
розвішані по стінах. Безліч диванних подушок в яскравих кольорах
створюватимуть атмосферу затишку.
Мексиканське сомбреро і розписна
гітара довершать автентичний інтер'єр. Мексиканські мотиви в інтер'єрі
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відображають веселощі і оптимістичний настрій. Яскраві кольори, як виклик
повсякденності і сірості життя, здатні прикрасити життя володарів такого
своєрідного дизайну.

ФАКТОРИ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬ РОБОЧЕ МІСЦЕ В ЩАСЛИВЕ
МІСЦЕ
Автор: ст. гр. 2 «ДС» Швецова Валерія Михайлівна
Керівник: Бондаренко В.В, Лещенко Т.І.
Це дійсно дивно, як ми завжди знаходимося в поганому настрої на
роботі, і наша продуктивність продовжує знижуватися з плином часу. Чесно
кажучи, ми не можемо продовжувати звинувачувати наших колег, клієнтів
або понеділок в нашому важкому дні; іноді це меблі, на яких ми сидимо,
флуоресцентне освітлення над нашим комп'ютером або постійний
«пихкаючий» звук принтера біля столу.
Крім того факту, що люди проводять близько 70-80% свого часу в
приміщенні, майже 9 годин їх робочого дня витрачається на роботу; і
дослідження показали, що якість навколишнього середовища в офісі має
короткострокові і довгострокові наслідки для комфорту, здоров'я і
продуктивності людей, що займають його. Хоча дослідження умов комфорту
на робочих місця як і раніше відносно мінімальні, варто виділити список
чинників, які справили великий вплив на комфорт людей на робочих місцях.
Тепловий комфорт є, мабуть, одним з найбільш важливих і легко
визначених параметрів внутрішнього середовища. У той час як людське тіло
намагається підтримувати середню температуру близько 37 ° С, теплової
комфорт заснований на адаптації кожної людини до різних факторів, таким
як географічне положення і клімат, пору року, стать, раса і вік. На тепловий
комфорт впливають шість чинників; чотири з яких можуть бути
класифіковані як параметри навколишнього середовища: температура
повітря, середня промениста температура, відносна вологість повітря і
швидкість повітря; і два класифікуються як особистісні фактори: рівень
метаболізму людини і ізоляція через одяг.
Акустичний комфорт внутрішніх просторів є можливістю захисту
людей від внутрішнього і зовнішнього шуму (звуки в повітрі, шум з сусідніх
приміщень, шум від офісного обладнання ). Наприклад, природньо очікувати
гучну обстановку на сталеливарному заводі, але не те ж саме в рекламному
агентстві. Планування простору також важливе, коли мова йде про
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акустичний комфорт. Оскільки домінують офіси з відкритим плануванням,
проблеми акустичного комфорту і конфіденційності також були визначені як
чинники ,що впливають на продуктивність співробітників. Для запобігання
шуму були запропоновані три стратегії: поглинання звуку з використанням
стельової плитки ,блокування звуку з використанням звукопоглинаючих
панелей, а також приховування звуку з використанням методів електронного
маскування звуку. Для акустичного комфорту важливою є геометрія
простору; Якщо площа квадратна, то акустичний комфорт вище; Однак, коли
простір має витягнуту форму, тоді створюються ефект кегельбану, коли звук
відскакує між двома стінами, створюючи більше шуму для оточуючих.
Використання підігріву підлоги створює можливість не використовувати
килими, які мають тенденцію поглинати звук, проте слід пам’ятати: чим
твердіше матеріал, тим менше його здатність поглинати шум.
Візуальний комфорт визначає умови освітлення і вид з робочого місця.
Архітектурний дизайн приміщення безпосередньо впливає на освітлення
офісу, а останнє безпосередньо впливає на добробут і продуктивність праці
співробітників. Щільно розташовані офіси, а також офіси відкритого
планування, які негативно впливають на візуальний комфорт людей, що
працюють в цьому просторі, поряд з геометрією вікон, фотометрією
поверхонь, кількістю скління, світло відбиваючими матеріалами, меблями і
т.д.
Якість повітря в приміщенні. У проектах будівель реалізуються дві
стратегії для вирішення проблем, пов'язаних з якістю повітря на робочих
місць. Перша - збільшити вентиляцію,що в свою чергу знижує відсоток
забруднювачів повітря ,у той час як другий - зменшити джерело забруднення
всередині і навколо будівлі. Нещодавні дослідження показали, що
збільшення подачі зовнішнього повітря в непромислових середовищах
покращує якість повітря і знижує концентрацію забруднювачів повітря.
Швидкість подачі зовнішнього повітря повинна бути пропорційна кількості
забруднювачів всередині будівлі; проте кількість забруднюючих речовин
всередині будівлі буде варіюватися в залежності від навантаження і кількості
людей, що займають простір. Дослідження показують, що дискомфорт на
робочому місці в будинках з механічною вентиляцією зустрічається на 30200 відсотків частіше. Використання природної вентиляції також виявилося
корисним, забезпечуючи значну економію енергії від систем
кондиціонування повітря.
Синдром хворого будинку (SBS) є збіркою проблем зі здоров'ям,
викликаних факторами, які часто ігноруються, коли мова йде про якість
навколишнього середовища в приміщенні. Закриття природних отворів,
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використання будівельних матеріалів, які не були належним чином
протестовані або сертифіковані, меблі, цвіль, пилові кліщі, алергени та
офісне обладнання (принтер, персональний комп'ютер і т. д.) - все це
фактори, що сприяють SBS. Симптоми SBS включають: роздратування очей,
носа і горла, головний біль, кашель, задишку, чутливість до світла,
шлунково-кишкові розлади та інші симптоми грипу. Грунтуючись на
дослідженні SBS, важливо, щоб були спроектовані будівлі, які зменшують
вплив хімічних речовин в приміщенні, повинен бути постійний моніторинг
повітря в приміщенні, і навіть моніторинг і контроль всіх водопровідних труб
і вологих зон, щоб уникнути витоку води. Вибір відповідних, сертифікованих
сторонніх будівельних матеріалів також важливий для забезпечення гарної
якості внутрішнього середовища і зниження SBS.
Люди завжди прагнули створити внутрішнє середовище, в якому вони
можуть відчувати себе комфортно. Здоров'я людини має першорядне
значення, коли мова йде про оцінку загального комфорту навколишнього
середовища. Якщо з якої-небудь причини штучне середовище призводить до
хвороби або негативному впливу на здоров'я людини, то це викликає
занепокоєння і може вказувати на деякі конструктивні або технічні недоліки
в системі будівлі. Тому важливо, щоб дизайнери та інженери брали до уваги
цілий ряд факторів задля проектування комфортного середовища.
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Секція «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»
ПОДІЛ ТА КООПЕРАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ВИХІДНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
СЕС: ЕТАПИ І ВИДИ
Автор: ст. гр. ПА-21 Найденко Аліна Євгеніївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А.В.
Під розподілом праці в загальному визначенні розуміють
відособленість (розмежування) діяльності людей у процесі спільної праці.
Види суспільного розподілу праці:
- загальний, що проявляється у розподілі на головні галузі:
землеробство, скотарство, промисловість, торгівля, транспорт, зв'язок,
банківська та страхова сфери; надання різного сервісу та послуг тощо;
- частковий, що проявляється розчленуванням основних галузей
суспільного виробництва на види й підвиди (підгалузі виробництва);
- поодинокий, що проявляється розподілом праці всередині
підприємств, цехів, дільниць, відділів, секцій тощо [1, с.117].
Розподіл праці тісно пов'язаний з її кооперацією, під якою розуміють
об'єднання людей для планомірної й спільної участі в одному або в різних,
але пов'язаних між собою процесах праці. Завдання кооперації – забезпечити
найбільше узгодження між діями окремих працівників або груп робітників,
що виконують різні трудові функції. Розвивається спочатку безпосередня
кооперація праці (артілі ремісників, мануфактури, фабричний поділ і
кооперація праці), а, зрештою, й опосередкована кооперація праці, точніше –
опосередковане усуспільнення праці ( через ринок). Під час такого обміну й
виявляється, наскільки праця і продукт окремого підприємця визнаються
суспільством і стають часткою суспільно-необхідної праці й суспільнонеобхідного продукту [2, с.9-11].
Задля швидшого розвитку країни-лідери кооперуватимуться між собою
і створюватимуть виробництва нового типу. При цьому перед менш
розвинутими державами поставатиме два виходи: розвивати інноваційні
технології та намагатись вклинитись у створений альянс або ж відмовитись
від застосування нових технологій та переорієнтовувати економіку на сферу
послуг, сільське господарство та інші галузі, що сприятимуть збереженню
конкурентоспроможності без впровадження нових технологій та методів
роботи.
Україна входить до категорії «Євразія» і поряд з Аргентиною та
Індонезією числиться в списку «незрілих» країн. У цьому криється певна
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небезпека, адже технологічний прогрес рухається зашвидкими темпами і, не
вловивши потрібний темп на початкових етапах, наздогнати його буде
значно важче [3].
Слід зазначити, що для багатьох країн підвищення витрат, які пов’язані
з освоєнням нових технологій та забезпеченням конкурентоспроможності на
світових ринках, викликане нормами, що регулюють охорону прав
інтелектуальної власності, і стандартами якості, звужують для національних
урядів простір для маневру в політиці, що істотно ускладнює їх діяльність
[4].
Орієнтація розвитку України на досягнення розумного, сталого й
інклюзивного зростання потребує переосмислення підходів та визначення
перспектив економічного розвитку на основі якісних параметрів
модернізаційної моделі її реформування як базису формування національної
політики. Модернізація національної економіки і суспільства має спиратися
на широкий цивілізаційний підхід, спрямовуватися на реалізацію
багатогранних можливостей людини – економічних, соціальних, політичних,
моральнопсихологічних і духовних – в інтересах зростання добробуту
населення та переходу на нову якість соціально-економічного розвитку
країни.
Література:
1. Організація праці: навчально-наочний посібник для студентів вищих навчальних
закладів / за наук. ред. д.е.н., проф. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: Дніпр. держ. фін.
акад., 2014. ‒ 228 с.;
2. А.В.Лозовий. Політична економія. – У 2-х ч.: Частина 1. Загальноекономічні
основи розвитку суспільства: Тексти лекцій. – Харків: ХНУБА, 2020. – 160с

КАПІТАЛ І КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ:
СУТНІСТЬ, ВИДИ І ФОРМИ
Автор: ст. гр. Ф-11 Лиган Ірина Сергіївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А.В.
Капітал за класичним формулюванням є вартістю, яка приносить
додаткову вартість. Оскільки вартість може бути втілена в різноманітних
матеріальних і духовних, предметних і соціальних формах, то й капіталом
може стати все те, що може мати вартість (цінність), увійти в ринковий обіг і
використовуватися для примноження вартості (цінності).
Оцінка рівня капіталізації передбачає необхідність визначення для
цього певних підходів до структурування і класифікації форм капіталу.
Наприклад, російський професор В.В.Радаєв, використовуючи загальний
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підхід і принципи класифікації, виділяє такі форми й види капіталу :
економічний, фізичний, культурний, людський, соціальний, політичний,
адміністративний, символічний [2].
Капіталізація є складним багаторівневим процесом, який охоплює всю
економіку й модифікується в залежності від того, на якому рівні, в якій сфері
та за допомогою яких механізмів вона відбувається. У зв'язку з цим слід
розрізняти pеальну, фінансову, фіктивну, пряму й зворотну капіталізацію,
капіталізацію різних галузей, сфер економіки, ринків та інші [1].
В широкому розумінні капіталізацію доцільно розуміти як процес
трансформації доходів або їхньої частини в капітал, у результаті якої
відбувається нагромадження капіталу довгострокового характеру.
Реальна капіталізація – представляє собою процес перетворення
вартості, втіленої в матеріальних та інших реальних цінностях, на
джерело зростання вартості.
Фінансова капіталізація – пов’язана з представленням реального
капіталу в цінних паперах і його фінансовою оцінкою.
Фіктивна капіталізація
–
виникає в тому випадку, коли фінансова оцінка капіталу на ринку цінних
паперів перевищує реальний капітал, функціонуючий
в сфері виробництва[1].
Низький рівень фінансової капіталізації в Україні можна пояснити
незначною роллю, яку до цього часу відігравав в економічному розвитку
країни ринок цінних паперів. Аналіз структури інвестицій в основний капітал
за джерелами підтверджує, що фондовий ринок не став рушійним важелем
розвитку інвестиційного процесу.
Які сьогодні існують шляхи збільшення впливу капіталізації на
зростання економіки для України? Перш за все, необхідно створити умови
для ефективного залучення всіх можливих складових національного
багатства в ринковий обіг. А це в свою чергу вказує на необхідність
створення
ефективного
інституційного
середовища,
забезпечення
ефективного механізму захисту конкуренції і прав інвесторів. Дуже
важливою в цьому аспекті є роль держави, адже саме за її активної діяльності
щодо виконання функцій, пов’язаних з формуванням як правової системи,
так і економічних функцій, що поліпшують і змінюють функціонування
ринку, може бути забезпечена ефективність самого процесу капіталізації
економіки. За умови забезпечення необхідного рівня контролю та
моніторингу надзвичайно важливим є розширення існуючих та
впровадження нових інструментів, що будуть привабливими як для
фінансових посередників, так і для населення й суб’єктів господарювання.
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Довіра до нових фінансових інструментів, фінансових посередників і загалом
до національного фінансового ринку визначатиметься значною мірою рівнем
прозорості та доступності інформації, а також цілеспрямованою політикою їх
значимості для України.
Отже, підвищення капіталізації є шляхом не тільки розбудови
внутрішньої фінансової системи, а й засобом вирішення завдання щодо
підтримки високих темпів економічного зростання та переходу до іншої,
більш прогресивної моделі розвитку України.
Література: 1. Капіталізація економіки України / за ред. акад. В.М.Гейця і д-ра
екон. наук, проф. А.А.Гриценка. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2006. – 199с.; 2. Шумська
С.С. Капіталізація економіки: системний підхід і методологічні напрями досліджень //
Економічна теорія. – 2012, № 1. – С.35-49.

ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. ПА-21 Прудник Павло Сергійович
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А.В.
В ряду недооцінених економічних категорій виявилася свого часу й
капіталізація, якій радянська політекономія через „політичну доцільність”
навіть при навчанні у вищих навчальних закладах, не кажучи вже про
практику, належної уваги не приділяла. Не випадково в наш час для деяких
економістів це поняття представляється новим, підтверджуючи відому
мудрість, що нове - це добре забуте старе. Капіталізація як процес
накопичення капіталу шляхом його перетворення в додаткову вартість
аналізувалася ще К.Марксом. З переходом економіки України на ринкові
рейки інтерес до цього процесу у вітчизняній економічній літературі зріс. За
рішенням РНБОУ «Про заходи щодо попередження непродуктивного відтоку
капіталів за межі України» (Указ Президента України № 216 від 17.03.2007
року) Кабінету Міністрів України було доручено, зокрема, розробити та
підготувати пропозиції щодо вдосконалення процедур оцінки капіталізації
вітчизняних підприємств на основі ринкових механізмів. Але тим не менш
навіть і сьогодні відсутнє усталене загальноприйняте визначення цього
поняття, що свідчить про його широку смислову ємність і багатогранність.
Зокрема, у вітчизняній літературі сьогодні виділяють такі типи капіталізації
як класичний та інверсійний, такі види як реальна, фінансова, фіктивна,
пряма і зворотна, галузева, регіональна тощо [1].
Які сьогодні існують шляхи збільшення впливу капіталізації на
зростання економіки України? Перш за все, як це наголошувалось у вище
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зазначеному джерелі, необхідно створити умови для ефективного залучення
всіх можливих складових національного багатства у ринковий обіг. А це, в
свою чергу, вказує на необхідність створення ефективного інституційного
середовища, забезпечення ефективного механізму захисту конкуренції і прав
інвесторів. Дуже важливою в цьому аспекті є роль держави, адже саме за її
активної діяльності щодо виконання функцій, пов’язаних з формуванням як
правової системи (для підтримання і полегшення функціонування ринкової
системи), так і економічних функцій, що поліпшують і зміцнюють
функціонування ринку, може бути забезпечена економічна ефективність
самого процесу капіталізації економіки. За умови забезпечення необхідного
рівня контролю та моніторингу надзвичайно важливим є розширення
існуючих та впровадження нових інструментів, що будуть привабливими як
для фінансових посередників, так і для населення й суб’єктів
господарювання. Довіра до нових фінансових інструментів, фінансових
посередників і загалом до національного фінансового ринку визначатиметься
значною мірою рівнем прозорості та доступності інформації, а також
цілеспрямованою політикою (агітацією та роз’ясненням) всіх відповідних
державних інституцій їх значимості для економіки й народу України.
Література: 1. Капіталізація економіки України / За ред. акад. В.М.Гейця і д-ра
екон. наук, проф. А.А.Гриценка. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2006. – 199с.

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: СУТНІСТЬ, ВИДИ І
ОБМЕЖЕННЯ
Автор: ст. гр. ПА–21 Новікова Валерія Олександрівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А.В.
Капіталізація природних ресурсів – це процес поступового нарощення
вартості природних ресурсів як основної складової природного капіталу в
результаті дії об’єктивних закономірностей просторового розвитку
відповідної території та цілеспрямованого впливу системи заходів різного
змісту щодо її зростання.
Основними завданнями є:
• удосконалення еколого-економічного та фінансового-економічного
механізмів реалізації національної політики природокористування;
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• формування системи управління природними ресурсами на основі
гармонізації інтересів територіальних суб’єктів господарювання з приводу
використання наявних ресурсів;
• забезпечення збалансованого планування потреб нинішнього та
майбутнього поколінь
Капіталізація природних ресурсів дасть змогу залучити додаткові
механізми, інструменти та важелі розвитку еколого-економічної системи
аграрного сектора економіки зони зрошення. Для ефективного застосування
розроблених механізмів та інструментарію необхідно врахувати якісні та
кількісні показники природних ресурсів, сформувати відповідне
інституціональне середовище, що дозволить забезпечити розвиток
економіки, збереження, відтворення та охорону природних ресурсів,
отримання адекватної оцінки якісним і кількісним характеристикам доданої
вартості, дозволить досягти сталого розвитку еколого-економічної системи
зони зрошення [1].
Розв'язання даної проблеми лежить в площині надання природним
ресурсам форми фінансових інструментів та забезпечення їх ефективного
проходження через адекватну фінансову інфраструктуру, що дозволить
отримати реальну оцінку та забезпечити їх відтворення як статегічного
потенціалу сталого розвитку [2].
В останні роки фінансові ринки відреагували на виникнення таких
нових дефіцитів, як виснаження викопних джерел енергії, матеріалів, води,
зміна клімату, втрата біорізноманіття та деградація екосистемних послуг,
впровадженням інноваційних фінансових інструментів і продуктів,
пов’язаних з управлінням природними ресурсами [3].
Література:
1. http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2011/13.pdf ;
2. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_31/34.pdf;
3. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1550

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ І СВІТІ
Автор: Ст. гр. Ф-11 Кириченко Юлія Юріївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А.В.
При розгляді капіталізації як залучення ресурсів у виробничий процес в
першу чергу необхідно враховувати вплив масштабного фактора, тобто
існування особливостей реалізації цього процесу на мікро – та макрорівнях, а
також на рівні глобальної капіталізації, яка є характерною ознакою
постіндустріального розвитку суспільства. По відношенню до людського
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капіталу, процес капіталізації є перетворенням задіяних у капіталістичному
виробництві людських здібностей у вартість, яка не тільки здатна, але й
приносить його володарю додаткову вартість (трудовий дохід) [3].
2012 рік: за інформацією Світового банку та Міжнародної організації з
міграції, за межами України працює близько 6,5 – 8 млн українців.
2017 рік.: за результатами досліджень Міжнародної організації з
міграції, наразі за межами України перебуває від 8 до 20 млн осіб
українського походження.
З 2013 до 2017 року, бюджетне фінансування освіти в Україні
зменшилося з 7,2% до 6% ВВП. Після стрімкого знецінення гривні, державні
видатки на освіту в реальному вираженні зменшилися на 35% протягом двох
років. Це наблизило Україну до показників інших країн, хоча витрати на
освіту все ще залишаються серед найвищих у світі. Тому можна сказати, що
кошти використовуються неефективно.
З часу здобуття незалежності, кількість учнів в українських школах
зменшилася на 41%: з 7,1 до 4,2 мільйона. А от шкіл стало менше лише на
11%, вчителів – на 5%. Це означає, що нині в Україні на 1 вчителя припадає 9
учнів, відтак середня кількість учнів у класі – одна з найменших у світі.
Збереження таких малих класів – основна причина високого та
неефективного рівня витрат в Україні [1].
За результатами дослідження, найбільш ефективною медицина
виявилась у Гонконзі. Там середня очікувана тривалість життя склала 84,3
роки, а на охорону здоров’я громадяни міста витрачають близько 2,22 тисячі
доларів. Частка медичних витрат складає близько 5,7% від ВВП. Зазначимо,
що Гонконг очолює рейтинг вже другий рік поспіль.
Друге та третє місця рейтингу зайняли Сінгапур та Іспанія відповідно.
Крім цього, серед найкращих систем охорони здоров’я в Європі лідирує
Італія, яка є найздоровішою країною світу. Найбільше покращила свою
позицію в рейтингу медицина Таїланду. Так, ця країна підійнялась у
рейтингу одразу на 14 позицій. Польща в рейтингу посіла 24 місце, а Росія —
53. Однією з найменш ефективних систем охорони здоров’я, є американська,
де на медицину витрачають близько 16,8% від ВВП, а кожному громадянину
вона обходиться у понад 9,5 тисяч доларів на рік. При цьому, середня
очікувана тривалість життя в США складає 78,7 років. Україна до рейтинга
не увійшла. Раніше повідомлялось, що на реформу охорони здоров’я в
Україні не вистачає 11 мільярдів гривень [2].
Література:
1. [Електронний ресурс] / Режим доступу:
https://www.worldbank.org/uk/news/opinion/2018/09/12/why-ukraines-education-system-is-notsustainable;
2. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/naikrashchamedytsyna-u-sviti-u-sinhapuri-ta-honkonhu-doslidzhennia-bloomberg;
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3. М. С. Кривцова «КОНОМІКА ПРАЦІ, ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІАЛЬНА
ПОЛІТИКА», [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://ird.gov.ua/sep/sep20171(123)/sep20171(123)_074_KryvtsovaM.pdf

ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ І ШЛЯХИ ЇЇ
ВИРІШЕННЯ
Автор: ст. гр. МА-11 Кірєєва Вероніка Олегівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А.В.
Майже тридцятирічний період переходу України від плановодирективної економіки до змішаної системи, що побудована на ринковій
основі, переконує нас у тому, що бідність залишається однією з головних
проблем, не зважаючи навіть на певні успіхи у розвитку економіки за останні
десятиліття. ЇЇ подолання залишається першим завданням, що стоїть перед
керівництвом країни для забезпечення сталого розвитку економіки держави.
Мета статті – охарактеризувати масштаби бідності населення України та
запропонувати основні шляхи вирішення такої проблеми, щоб не допустити
загострення цієї ситуації в економічному, соціальному та політичному
аспектах.
Згідно визначенню акад. НАН України Лібанової Е.М., бідність – це
неможливість через брак коштів підтримувати спосіб життя, притаманний
конкретному суспільству в конкретний період часу. До бідних верств
суспільства належать ті, хто не з власної волі позбавлені необхідного:
нормального житла, їжі, одягу, можливості здобувати освіту та лікуватися
[1]. На відміну від багатьох європейських країн, масштаби бідності в Україні
дуже невтішні і постійно зростають, не дивлячись на те, що Україна за
рівнем бідності займає в Європі останнє місце. Так, за прогнозами Ін-ту
демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України, за
підсумками 2020 ріку рівень бідності в Україні зросте до 45%, що на 6,5 %
вище значення 2019 року. Вчені прийшли до висновку, що існують такі види
бідності: відносна, абсолютна, об’єктивна, суб’єктивна. Іноді виділяють ще й
5-й вид бідності – трудову, коли працююча людина отримує таку заробітну
платню, яка не покриває прожитковий мінімум. З січня 2020 року цей
мінімум складає 2027грн. Абсолютно бідною вважається людина, доходи
якої значно нижче встановленого мінімуму (межі бідності) [2]. Відповідно до
концепції відносної бідності, людина вважається бідною тоді, коли засоби,
які знаходяться у її розпорядженні, не дозволяють вести спосіб життя,
прийнятий в суспільстві. Об’єктивна бідність визначається за встановленими
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державою критеріями доступу до матеріальних та духовних благ та
можливостей доходу: дати дитині освіту, отримати якісне лікування, мати
житло, яке відповідає стандартам життя. На відміну від цього виду бідності,
суб’єктивна бідність пов’язана із самооцінкою людини, тобто як вона сама
оцінює свій дохід. Це поняття використовується вченими при аналізі
суспільної поведінки. Адже суб’єктивна бідність тісно пов’язана із
маргіналізацією суспільства [2].
Для подолання бідності уряд України у 2017 році розробив стратегічні
цілі сталого розвитку економіки України [1]: по-перше, залучення бідного
населення до системи соціальної державної підтримки; по-друге, поширення
безкоштовних послуг для навчання дитини на всіх її етапах становлення як
особистості, щоб послабити тягар на бюджет сімей із дітьми; по-третє,
застосування дієвих інструментів для виведення на ринок праці
непрацюючого працездатного населення; по-четверте, створення умов для
зростання фінансової спроможності домогосподарств та розширення їх
можливостей для розвитку через систему надання безоплатних або частково
безоплатних послуг для окремих категорій сімей[1].
Отже, на сьогодні можна прийти до висновку, що проблема бідності в
Україні постійно погіршується і з’являється все більше непрацюючого
працездатного населення. Тому наша держава повинна миттєво реагувати на
політичні, економічні, соціальні та інші зміни та розробити нові економічні
інструменти та програми для боротьби з бідністю. Тільки тоді Україна зможе
перетворитися на достойного конкурента серед багатьох країн Європи.
Література: 1. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. –
SDGs_National Report UA_Wep_1.pdf. – Режим доступу: www.un.org.ua/images. 2.
Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 308с.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ СТАНДАРТ:
СУТНІСТЬ І МЕТОДОЛОГІЯ ЙОГО РОЗРАХУНКУ
Автор: ст. гр. Об-11 Полинова Аміна Олександрівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А.В.
Відповідно до ст. 6 Закону України "Про державні соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії" базовим державним соціальним стандартом є
прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються
державні соціальні гарантії та стандарти в сферах доходів населення,
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житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування,
охорони здоров'я та освіти.
Прожитковий мінімум – це вартісна величина достатнього для
забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження
його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору
непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для
задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на
місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто належить до основних
соціальних і демографічних груп населення (для дітей віком до 6 років, дітей
віком від 6 до 18 років, працездатних осіб та осіб, які втратили
працездатність), виходячи з наборів продуктів харчування, непродовольчих
товарів та послуг, схвалених науково-громадською експертизою на
принципах соціального партнерства та затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 14.04.2000 № 656 [1]. Формування прожиткового
мінімуму спирається на так званий «споживчий кошик», тобто набір товарів і
послуг, розрахований за нормами та нормативами споживання, необхідний
для забезпеченості людини життєвими засобами. Вітчизняне законодавство
визначає такий склад споживчого кошика: набір продуктів харчування
(хлібопродукти, картопля, овочі, фрукти і ягоди, молокопродукти та ін.);
набір непродовольчих товарів (предмети гардеробу, текстильна білизна,
предмети першої необхідності, ліки); набір послуг (житлово-комунальні,
побутові, транспортні послуги, послуги культури) [2]. У сучасному світі
середньостатистична сім’я майже половину своїх доходів витрачає на
непродовольчі товари (меблі, одяг тощо), приблизно третину – на послуги, а
решту – на харчування. В українському споживчому кошику ця структура
закладена навпаки: близько 65 % – харчування, 20 % –послуги та лише 15 %
– непродовольчі товари.
Задекларовані у вітчизняних нормативно-правових актах стандарти
значно нижчі порівняно з європейськими. Якщо у країнах ЄС та інших
розвинених країнах світу при формуванні споживчого кошика оцінюють, на
що витрачав гроші середньостатистичний споживач, то в Україні
регламентують, що йому можна купити за мінімальну зарплату або пенсію.
На законодавчому рівні закладена структура споживчого кошика, за якої на
продукти харчування витрачається понад 65 %, тобто за міжнародними
нормами держава провокує віднесення українців до класу бідних. Тому
необхідно переглянути діючу систему державних соціальних стандартів з
врахуванням зарубіжного досвіду регулювання доходів населення, зокрема
розробити цілісну систему гарантій, в яких прожитковий мінімум стане лише
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вихідною базою для формування інших, вищих життєвих стандартів для
різних соціальних груп. За участю суб’єктів соціального партнерства слід
змінити саму структуру переліку товарів і послуг, на основі якого
визначається розмір прожиткового мінімуму, зокрема, шляхом збільшення
частки витрат на непродовольчі товари і послуги, включити до його складу
послуги медицини та освіти, дотримуватися чинного законодавства, що
передбачає перегляд складу набору товарів і послуг кожні п’ять років.
Література: 1.Верховна Рада України. Закон України “Про прожитковий мінімум”.
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 38 – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14; 2. Мазур Н. О, Ткачук А. В.
Прожитковий мінімум у системі соціальних стандартів життя: вітчизняний і зарубіжний
досвід,
2016.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_
nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26I
MAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/stvttp_2016_2_26.pdf&ved
=2ahUKnlLRMq6r12kA0pdtQ

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ТА
МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
Автор: ст. гр. ПА-21 Брагілевська Валерія Євгенівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А. В
Мінімальна заробітна плата в Україні в минулому році підвищилася на
13,2% до 4723 гривні.
Згідно із законом «Про Державний» бюджет на 2020 рік, що набув
чинності 1 січня, мінімальна місячна заробітна плата встановлена на рівні
4723 гривні. У 2019 році вона становила 4173 гривні.
Крім того, на 174 гривні підвищено прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць. З 1 січня 2020 року він становить 2027 гривень
[1].
У липні та грудні планується підвищення прожиткового мінімуму до
2118 гривень та до 2 189 гривень відповідно [2].
Тобто співвідношення прожиткового мінімуму до мінімальної зарплати
станом на січень 2020 становить 42,9%.
В країнах Європейського Союзу найнижча валова зарплата (до
вирахування податків) встановлена в Болгарії (312 євро). У дев'яти інших
країнах вона становить від 400 до 600 євро на місяць: Латвія, Румунія,
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Угорщина, Хорватія, Чехія, Словаччина, Естонія, Литва і Польща. Це група
країн з найнижчою заробітною платою в ЄС.
Країни з середнім рівнем мінімальної заробітної плати - від 700 до 1000
євро на місяць: Португалія, Греція, Мальта, Словенія та Іспанія.
До групи з високим рівнем мінімальної зарплати входять сім держав на
заході й півночі ЄС. Тут мінімальна зарплата вище 1500 євро на місяць:
Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Ірландія і найбільша у
Люксембургу (2142 євро).
Розмір мінімальної зарплати не встановлено у Данії, Італії, Австрії,
Фінляндії, Швеції та на Кіпрі.
Таким чином, мінімальна зарплата в Україні на початку року була
приблизно в 9 разів нижче, ніж у Франції, Німеччині, Бельгії та Нідерландах,
і в 12 разів нижче, ніж в Люксембурзі.
Варто зазначити, що через зростання курсу євро мінімальна зарплата в
Україні до початку лютого вже впала до 170 євро.
Люксембург займає лідируючу позицію в топ-10 країн з найвищим
прожитковим мінімумом в Європі. У цій країні прожитковий мінімум
становить 2000 євро на місяць. Друге місце займає Франція – 1254 євро, далі
Німеччина (1240 євро), Фінляндія (1170 євро), Великобританія (1087 євро),
Бельгія (1080 євро), Нідерланди (1030 євро), Австрія (1010 євро), та Італія
(855 євро).
Отже, прожитковий мінімум висвітлює споживчий кошик, тобто
кількість продуктів і послуг, необхідних для нормальної життєдіяльності
людини. Не варто плутати мінімальний розмір оплати праці і прожитковий
мінімум. Це абсолютно два різних поняття, хоча і дуже сильно пов'язані між
собою. Мінімальний розмір оплати праці в першу чергу встановлюється для
працюючих громадян, а прожитковий мінімум стосується абсолютно всіх
людей, що проживають в країні [3].
Література: 1. Веб-ресурс ГлавКом - В Україні зросла мінімальна зарплата URL:
https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrajini-zrosla-minimalna-zarplata-650250.html;
2.Веб-ресурс PMG.ua - Мінімальна зарплата 2020 та скільки отримують держслужбовці і
вчителі URL: https://pmg.ua/economy/86426-minimalna-zarplata-2020-ta-skilky-otrymuyutderzhsluzhbovci-i-vchyteli; 4. Веб-сайт VisaSam.ru - Прожиточный минимум в странах мира
URL:https://visasam.ru/emigration/vybor/prozhitochniy-minimum-v mire.html.
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СПІВВІДНОШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Автор: ст. гр. ПА-21 Васильченко Яна Романівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А. В.
Середня заробітна плата в Україні у грудні 2019 року зросла на 16,0%
відносно аналогічного періоду 2018 року та склала 12264 грн.
Співвідношення мінімальної заробітної плати (4173 грн) до середньої у
грудні 2019 року знизилося до 34 % при рекомендованому Міжнародною
організацією праці і Світовим банком співвідношенні на рівні 50–60%.
Найбільшою середня зарплата є в Київській області (13259 грн) та м.
Києві (18869 грн), найнижчою – у Чернігівській області (8851 грн) [1].
За даними Мінфіну станом на кінець січня 2020 року середня зарплата
в Україні у січні 2020 року склала 10727 грн (на 1537 грн менше, ніж у
попередньому місяці). Найбільшою середня зарплата є в Києві (15787 грн), а
найнижчою – у Тернопільській області (8181 грн) [2].
Місячна мінімальна зарплата складає 4723 грн (на 550 грн більше
порівняно з показниками за грудень минулого року), що в співвідношенні до
середньої становить 44% (більше на 10% в порівнянні з даними за грудень
2019 року) [3].
За даними досліджень ресурсу Picodi.com. у 2020 році мінімальна
заробітна плата в Україні зросла на 13,2%, в рейтингу зростання цього
показника в світі Україна посіла 15 місце з 54-х країн. У Білорусі зростання
цьогоріч становило 13,6%, в Польщі – 14,9%, в Росії – 7,5%, а в Німеччині –
1,9%. У деяких країнах, таких як США, Іспанія, ПАР, мінімальна зарплата не
змінилася, порівняно з останнім кварталом 2019 року [4].
На світовій арені найвищу середню місячну заробітну плату мають
мешканці Швейцарії - 5786 дол США, друге місце посідає Сінгапур – 3363,48
дол США, третє – США (3317,04 дол США). Україні посідає 81 місце,
випереджаючи деякі країни Африки та Азії. Останнє місце займає Венесуела
– 26,92 дол США [5].
Отже, незважаючи на те, що порівняно з останнім кварталом 2019 року,
співвідношення середньої та мінімальної заробітної плати українців в січні
2020 збільшилося на 10%, Україна все одно залишається країною, що значно
відстає за цими показниками. Тому необхідно зберігати позитивні тенденції
розвитку країни для подальшого добробуту населення.
Література: 1. Офіційний веб-портал «Федерація професійних спілок України» Прожитковий мінімум, динаміка середньої заробітної плати та стан виплати зарплати у
грудні
2019
року
URL:http://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/zagalni-novini/16908205

prozhitkovij-minimum-dinamika-serednoji-zarobitnoji-plati-ta-stan-viplati-zarplati-u-grudni2019-roku.html; 2. Веб-портал «МiнфiнМедiа» - Середня зарплата в Україні
URL:https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/; 3. Веб-портал «МiнфiнМедiа» Мінімальна зарплата в Україні URL:https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/;
4.
Веб-ресурс
Picodi.com
Минимальная
зарплата
в
мире
URL:https://www.picodi.com/ua/mozhna-deshevshe/minimalnaya-zarplata-v-mire; 5. Веб-сайт
Numbeo.com. Prices by Country of Average Monthly Net Salary (After Tax) (Salaries And
Financing).

УМОВИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. МА-11 Рейзлер Єлизавета Денисівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А.В.
У формуванні економіки України, як і в більшості країн з ринковою
економікою, велику роль відіграє середній клас. Останнім часом
спостерігається скорочення середнього класу як в Україні, так і в інших
країнах світу. Наприклад, якщо до 2013 відсоток середнього класу був
приблизно 15%, то після 2013 він різко почав скорочуватися та досяг 5%.
Проблеми та умови його формування розглядались в працях таких науковців,
як А.В. Базилюк, В.М. Геєць, Е.М. Лібанова, В.О. Мандебура та ін. Тому
метою моєї дослідницької роботи є з’ясування умов формування середнього
класу в Україні.
Загалом, середній клас у будь-якій країні виступає своєрідним гарантом
процвітання економіки, оскільки саме середній клас найбільше сплачує
податки і таким чином формує місцевий та державний бюджети. Концепції
«середнього» і «нового середнього класу», висунуті вченими другої
половини XX століття, стають сьогодні провідними. Вони зводяться до того,
що в постіндустріальному суспільстві, до якого переходить більшість країн,
«середній клас» виходить на перше місце в суспільному житті. Одночасно
він набуває власної структури, виробляє свої правила й методи боротьби,
причому, частіше це ті, котрі за традицією вважаються «класовими» [1].
Ознаками середнього класу традиційно вважають: певний рівень
доходів, який приблизно дорівнює 10 тис грн, освіта не нижче ніж середня
спеціальна, наявність приватної власності, наявність можливостей та
вільного часу для відпочинку [2].
Отже, приблизно уявляючи, що собою представляє середній клас,
можна встановити деякі умови його формування.
По-перше, це якісна та доступна вища освіта. Сьогодні освіта має
досить високий пріоритет, але на жаль молоді люди не виказують бажання її
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отримати або через брак коштів, або через недостатній рівень освіти в
Україні. По-друге, чиста та прозора податкова система без хабарництва та на
вигідних умовах для підприємців. По-третє, створення та функціонування
соціально-політичних інститутів щодо врегулювання інтересів різних
соціальних груп і верств. Важливу роль тут повинна відігравати влада й
політична еліта. По-четверте, активна громадянська позиція, бажання людей
щось змінювати, прагнення забезпечити свій добробут. Також можна сказати,
що середній клас нерозривно пов’язаний з молоддю, тому особливу увагу
слід приділяти проблемам молоді, формуванню демографічних передумов
забезпечення цього процесу.
Отже, дослідивши середній клас як гаранта демократії та формування
сучасної і самодостатньої економіки, я виділила основні умови формування
цього класу в Україні, які неможливо створити без втручання держави та
активної громадянської позиції всіх громадян і територіальних громад.
Література:
1.Бондаренко С.Ю. Проблема формування середнього класу в Україні URL:
https://vseosvita.ua/library/problema-formuvanna-serednogo-klasu-v-ukraini-163413.html;
2. Климчук Алла. Формування середнього класу в Україні URL:
http://iqholding.com.ua/articles/formuvannya-serednogo-klasu-v-ukraini

ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ УТВОРЕННЯ ОЛІГАРХІЧНОЇ
ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. ПА-21 Денисова Таїсія Вячеславівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А.В.
Тема олігархії в Україні є актуальною, тому що данна проблема є
поширеною протягом довгого часу. Україну давно визначають як "країну
олігархів", як ринг, на якому веде суперечку обмежена кількість
персоніфікованих фінансово-промислових груп. Хто такий український
олігарх? Які треба мати ознаки, щоб називатися олігархом в Україні? Що ж,
варто розглянути дану тему та розібратися, якими були передумови для
виникнення олігархату в Україні, чим це загрожує і як впливає на економіку
України.
На нашу думку, українська олігархія бере початок з 1990-х років, коли
почався перехід від планової економіки до ринкових механізмів. А саме з
приватизації державних та комунальних підприємств, в народі це явище мало
назву «прихватизація» або «дерибан». Внаслідок чого відбулося масштабне
матеріальне розшарування суспільства. Нові підприємці швидко ставали
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скоробагатьками, які набувши впливу, проникли до політики, або просунули
своїх людей, щоб на законодавчому рівні сприяти своєму бізнесу [1].
Такі люди не гребували нечесними методами збагачення (ухиляння від
податків, хабарництво, незаконна приватизація, рейдерство тощо). Тому вони
стали українськими олігархами, далекими від успішних підприємців
західного типу [2].
Особливо великого впливу в економіці та політиці окремі фінансовопромислові групи набули за роки президентства Л.Д. Кучми (1994–2004).
Становлення олігархічної системи кучмівської доби пов’язують з так званим
„кучмізмом”.
Кучмізм є результатом зрощення чиновників-вихідців з радянської
номенклатури та представників вищого кримінального світу. Формою
швидкого збагачення стали незаконні оборудки з державною власністю під
час масової приватизації підприємств. Сертифікатна приватизація призвела
до того, що привабливі підприємства потрапили до рук людей, пов’язаних з
владою або/та криміналом.
У цілому Леонід Данилович проводив таку політику, щоб між
олігархами існував баланс капіталів і впливу. Є думка, що тільки цьому
президенту вдавалося контролювати більшість олігархічних кланів.
Українські олігархи не стали справжніми бізнесменами. Вони у більшості
своїй не заробляють на креативних ідеях, наукових розробках, проривному
менеджменту тощо.
Гарантією успіху фінансово-промислових груп є існування різних схем
з розкрадання майна та коштів держави і громадян. Наприклад:

силове (рейдерське) захоплення підприємств;

монополія на виробництво, продаж окремих товарів;

проведення державних тендерів на закупівлю та підряди за
завищеними цінами;

адміністративні обмеження щодо недопущення конкуренції;

запровадження мита на окремі види імпортних товарів;

махінації з відшкодування ПДВ;

субсидії з бюджету за окремими галузями, які контролюються
олігархами;

пільгове державне кредитування або гарантії уряду щодо
іноземних позик в інтересах окремих корпорацій.
Отже, ми розглянули, хто такі олігархи, чинники та причини
формування олігархату, тож можемо зробити висновки, що основними
чинниками становлення даної групи суспільства є початок приватизації у 90-
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тих роках незаконними методами, що спровокувало розшарування
суспільства та встановлення безпосередньої влади окремої групи людей [3].
1.
2.
3.

Література:
https://mtt.in.ua/ist-ukr_1991-2010_stanovlennya-oligarhichnoyi-systemy/;
https://www.radiosvoboda.org/a/28088969.html;
https://24tv.ua/ru/vspomnit_vse_privatizacija_90_h_v_ukraine_n1154837

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ, ІІ СКЛАДОВІ ТА
ПОКАЗНИКИ
Автор: ст. гр. ПА-21 Прилуцький Богдан Андрійович
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А. В.
Висока фінансова залежність держави, проблеми внутрішнього
характеру й будь-які інші дестабілізуючі фактори стають чинниками
зниження економічної та національної безпеки. Тому необхідною умовою
для нормального стійкого розвитку країни стає забезпечення захисту життєво
важливих інтересів громадян, суспільства та держави. Постійна зміна
внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку національної економіки
актуалізує дослідження питання забезпечення економічної безпеки країни.
Загрозами економічній безпеці України слід вважати явні чи потенційні дії,
що ускладнюють або унеможливлюють реалізацію національних
економічних інтересів і створюють небезпеку для соціально-економічної та
політичної систем, національних цінностей, життєзабезпечення нації та
окремої особи [1, c. 174-175].
Ключовими ризиками економічній безпеці слід визначити: 1) критичне
гальмування економічного розвитку України та погіршення основних
макроекономічних показників (макроекономічне розбалансування за
головними показниками); 2) згортання промислового виробництва; 3)
зниження економічної активності, насамперед інвестиційної; 4) погіршення
добробуту населення (домогосподарств) та зростання рівня безробіття; 5)
посилення боргового тиску, насамперед, у державному секторі; 6)
підвищення тінізації економічної діяльності [2].
Головними критеріями оцінки стану економічної безпеки держави в її
внутрішньому та зовнішньому контекстах є: 1) економічна незалежність,
насамперед,
можливість
здійснення
державного
контролю
над
національними ресурсами, спроможність використовувати національні
конкурентні переваги для забезпечення рівноправної участі у світовому
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поділі праці; 2) стійкість і стабільність національної економіки, що
передбачає міцність та надійність усіх елементів економічної системи, захист
усіх форм власності, створення гарантій для ефективної підприємницької
діяльності, стримування дестабілізуючих факторів; 3) здатність до
саморозвитку й прогресу, тобто спроможність самостійно реалізовувати й
захищати національні економічні інтереси, вести ефективну інвестиційну та
інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і трудовий потенціал
країни.
Для покращення економічної безпеки України необхідно здійснити ряд
рішучих заходів: 1) виправлення політичної ситуації в країні шляхом
покращення чинного законодавства; 2) вдосконалення системи постачання
енергоресурсів у напрямку її диверсіфікації; 3) розширення внутрішнього
ринку, подолання структурної деформації в економіці; 4) подолання
безробіття, створення сприятливих умов праці, запобігання „втечі людського
капіталу” та „втечі мізків”; 5) проведення ефективної інноваційноінвестиційної політики; 6) створення привабливого інвестиційного клімату;
7) розвиток інтелектуального і трудового потенціалу країни; 8) утримання
низького рівня інфляції; 9) встановлення і реалізація чітких
зовнішньоекономічних
пріоритетів;
10)
підвищення
рівня
конкурентоспроможності вітчизняного виробництва; 11) збереження
стабільності національної валюти як засобу нагромадження; 12) формування
врівноваженого енергетичного балансу; 13) створення системи кредитування
експорта за підтримки держави; 14) поступове зменшення обсягів
застосування іноземної валюти як засобу платежу на території України [3, с.
43-44].
Література: 1. Дахно І. Міжнародна економіка : навч. посіб. / Іван Дахно, Юлія
Бовтрук. – К. : МАУП, 2002. – 214с.; 2. Ризики і загрози економічній безпеці України в
2015–2016 роках та механізми їх мінімізації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ruzuku_zagrozu1-bab4e.pdf.; 3. Власюк О. С.
Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О. С. Власюк; Нац.
ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48 с.

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ І РІВНІ БЕЗПЕКИ
Автор: ст. гр. Ф-11 Купченко Вячеслав Євгенович
Керівник: канд. екон. наук, доц. Лозовий А.В.
Державний борг є невід’ємною частиною фінансової системи країни,
що залежить від стану усієї системи і в той же час здійснює суттєвий вплив
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на її функціонування [1]. Державний борг – це загальна сума всіх
непогашений боргових зобов’язань держави. До них входять кредити, видані
державі та кредити, які під державні гарантії отримали інші господарські
структури [3].
Україна, як і більшість держав світу, має державний борг, тому що
позичає гроші на внутрішньому та зовнішньому ринках для покриття
дефіциту бюджету. Основна причина зростання державного боргу – це те, що
в нас створена така модель економіки, де невеличка купка дуже багатих
людей – олігархів і 80% бідних. Тобто майже не має середнього класу, а
середній клас – це основа та фундамент стабільності й демократії в будь-якій
країні. За минулий рік державний борг України знову зріс на кругленьку
суму – $6,04 мільярди і на початок 2020 року складає $84,395 млрд. Державні
борги складаються з внутрішніх (в Україні це 839 млрд грн або 42% від
загальної суми) та зовнішніх (1159,22 млрд грн, що становить 58% всього
боргу).
Внутрішні борги – всі борги уряду країни перед її громадянами,
комерційними банками та іншими недержавними структурами [3].
Зовнішні борги – боргові зобов’язання держави перед міжнародними
фінансовими структурами та урядами інших держав. Вони більш небезпечні
[3].
Сутність державного боргу, проявляється через його функції:
фіскальну та регулюючу. Фіскальна являє собою залучення необхідних
коштів для фінансування бюджетних видатків, а регулююча – це коригування
НБУ обсягу грошової маси через купівлю-продаж цінних паперів держави
[2].
Безпечним рівнем державного боргу вважають такий, при якому уряд
може виконувати свої боргові зобов’язання своєчасно й повністю. Згідно з
економічними дослідженнями щодо України, безпечним вважається
державний борг на рівні 60% від ВВП. Коли він перевищує цей рівень –
державі стає складно обслуговувати свої борги і ризик дефолту зростає [2].
Дефолт – це стан у кредитних відносинах, коли позичальник не
виплачує свої борги або платежі, порушення платіжних зобов’язань
позичальника перед кредитором, нездатність проводити своєчасні виплати за
борговими зобов’язанням.
На початок 2020 року відношення загального боргу до прогнозованого
ВВП – приблизно 50%. Якщо розглядати тільки державний борг (без
держгарантій) – він складає приблизно 44% від ВВП. Для порівняння – на
початок минулого року аналогічні цифри були відповідно 60,9% та 52,3% [2]
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Таблиця 1. - Динаміка співвідношення державного боргу до ВВП,
2014-2019 роки (* попередні дані)
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40,0%
20,0%
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Як держава може зменшити свої борги? Скорочення боргу може
відбуватись завдяки його виплаті, рефінансуванню, конверсії або
анулюванню боргу кредиторами.
В Україні в 2019 році Міністерство фінансів погасило облігації
зовнішньої державної позики (випущені в 2014 році на суму $1 млрд під
1,844% річних) та єврооблігації (на $661 млн). Під кінець 2019 року було
також погашено облігації внутрішньої державної позики. [2]
Література:
1. URL:https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/50039b22d0c2aee59ee12513f2dec6ec.pdf;
2. URL: https://financer.com/ua/derzhborg-2020/;
3. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg

АТИПОВІ ФОРМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:
ЛІЗИНГ, АУТСОРСИНГ, АУТСТАФІНГ
Автор: ст. гр. ПТ-21 Байлов Ігор Антонович.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Нині бізнес активно використовує атипові форми працевлаштування
персоналу (лізинг, аутсорсинг, аутстафінг). Це вигідно, бо дає змогу
економити на фонді заробітної плати, соціальних внесках тощо. Бо якщо
підприємство залучає працівників через лізингову компанію, податки його не
цікавлять — це сфера відповідальності лізингової компанії. Крім того,
залучення персоналу на тимчасовій основі дозволяє бізнесу мати на
постійній основі мінімальну кількість працівників.
Піднайм працівників, або, кажучи сучасною мовою, аутсорсинг
персоналу в Україні був завжди. Але раніше це називали підрядом або
субпідрядом. Це більше стосується певних консультаційних та творчих
професій, тих, хто надає послуги. За інших умов ці люди мали б
реєструватися підприємцями і самостійно сплачувати єдиний податок та
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соціальний внесок. Проте не всі люди готові оформлятися підприємцями.
Значно простіше бути найманим працівником. І тут стає в пригоді
аутсорсинг. Для підприємства це спосіб зменшити витрати часу на ведення
кадрового діловодства, бо підбір та оформлення персоналу забезпечує
компанія, яка пропонує персонал на аутсорсі. Також ця компанія убезпечує
від розголошення комерційної інформації та інших можливих ризиків найму
персоналу.
Так працюють програмісти, надаючи послугу зі створення твору на
замовлення (так трактує законодавство комп'ютерні програми). Він іде в ряд
з художніми творами. І тому аутсорсинг для програмістів, бухгалтерів,
консультантів — цілком прийнятний варіант працевлаштування. На
промисловому підприємстві навряд чи візьмуть робітника на аутсорсинг.
В Україні чимало сфер, де заробітну плату виплачують у конвертах. За
даними Державної служби зайнятості з посиланням на дані Державної
служби статистики, кількість громадян у віці 15–70 років, які зайняті в
неформальному секторі економіки, у І півріччі 2019 р. становила 3,5 млн
осіб, або 21% від усіх зайнятих.
Серед видів економічної діяльності, за даними статистики, найбільш
поширеною неформальна зайнятість була: у сільському, лісовому та рибному
господарствах (42%), в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті
автотранспортних засобів (18%), у будівництві (16%). Тобто в тих сферах, де,
з огляду на природу діяльності, є багато статей витрат і доходів, які складно
контролювати. Заробітна плата в конвертах дає керівництву змогу
утримувати на підприємстві працівників трохи (або й значно) вищими
заробітними платами. Насамперед це відбувається за рахунок мінімізації
податків до бюджету.
В цих умовах «економічно ефективною» стає так звана лізингова
форма зайнятості. Особливо популярною вона стає у невиробничій сфері,
зокрема у сфері громадського харчування та торгівлі. Цьому сприяє і попит
на тимчасову працю серед працедавців, і пропозиції з боку найманих
працівників. У середньому за годину праці в лізинговій компанії заробляють
від 30 до 70 грн., і багатьох це влаштовує. Тому працівники не дуже
вникають у тонкощі свого працевлаштування (чи є воно офіційним, чи
сплачуються податки, у тому числі у Пенсійний фонд).
Лізингова (посередницька) компанія стає дуже вигідним партнером як
для працедавців (бере на себе весь організаційний та податковий клопіт), так
і найманих працівників.
Засобом оптимізації витрат на трудовий ресурс у сучасних умовах
виступає також аутстафінг. Термін «аутстафінг» законодавчо не визначено,
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та на практиці він означає, що компанія-виконавець надає своїх
кваліфікованих співробітників у тимчасове користування компанії-замовнику
для виконання певної роботи (надання послуг). Прикладом аутстафінгу
є залучення бухгалтера, водія тощо з укладенням відповідного договору між
компаніями щодо конкретного фахівця.

ВПЛИВ ЧИННИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Автор: ст. гр. Ам-14 Білецька Марина Сергіївна.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Cприятливий iнвеcтиційний клімат є головним чинником залучення
iнвеcтицій для cтруктурної перебудови економiки, впровадження
iнноваційних технологiй, нарощування оcновних фондів підприємств,
покращення рiвня життя населення та швидкого економiчного зростання
держави. Іноземні інвеcтори при прийняті рішення про залучення інвеcтицій,
перш за все, враховують інвеcтиційний клімат країни. Тому його поліпшення
на cучасному етапі є найголовнішим завданням для України. Інвестиційний
клімат держави – це сукупність політичних, правових, економічних та
соціальних умов, що зумовлюють привабливість і доцільність інвестування в
ту або іншу господарську систему (економіку країни, регіону, корпорації).
Відносно до територіальних економічних систем, поняття "інвестиційний
клімат" застосовується поряд з категорією "інвестиційна привабливість".
Основними параметрами, які визначають інвестиційний клімат в
країні, є політична і соціальна стабільність, фундаментальні основи правової
системи, стан економіки, система прийому іноземного капіталу, зокрема,
режим оподаткування, величина митних зборів і акцизів, порядок реєстрації
підприємств з іноземною участю та інше. На сьогодні одним з сильних
дестабілізуючих чинників є незавершеність і нестійкість українського
законодавства.
Виділяють п’ять груп факторів, під впливом яких формується
інвестиційний клімат: – рівень розвитку продуктивних сил та стан
інвестиційного ринку (стан та структура виробництва; рівень розвитку
робочої сили; стан ринку інвестицій та інвестиційних товарів, ринку цінних
паперів); – політична воля влади та правове поле держави (створення
відповідної законодавчої та нормативної бази; досягнення стабільності
національної грошової одиниці; рівень розвитку валютного регулювання;
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забезпечення привабливості об’єктів інвестування); – стан фінансовокредитної системи та діяльність фінансових посередників (рівень
інвестиційної діяльності банків; інвестиційна політика Національного банку
України); – статус іноземного інвестора (режим іноземного інвестування;
діяльність міжнародних фінансово- кредитних інституцій; наявність вільних
економічних та офшорних зон); – інвестиційна активність населення
(відносини власності в державі; стан ринку нерухомості; виконання
державної програми приватизації).
На сьогодні, механізм реалізації інвестиційної політики є не
досконалим, що супроводжується проблемами активізації інвестиційної
діяльності в національну економіку. Головними з яких є: недосконала й
нестабільна законодавча база; відсутність чіткої стратегії уряду на рахунок
залучення інвестицій; неналежна підготовка інвестиційних проектів і
програм та їх неефективність; низький розвиток інвестиційних інструментів
та інвестиційного ринку; чималий податковий і адміністративний тиск на
об’єкти підприємництва; не вирішеність питань щодо захисту прав власності
інвесторів; високий рівень корупції в органах державної влади;
нестабільність роботи фінансової системи країни; низький рівень
платоспроможності в країні.
З огляду на проблеми, важливим є визначити пріоритети в
інвестиційній діяльності, які б забезпечили найвищий рівень її ефективності.
З метою суттєвої активізації інвестиційної діяльності необхідно вжити,
наступні заходи: – вдосконалити організаційні, правові та економічні умови
діяльності інвесторів в Україні; – розробити низку правових актів,
спрямованих на недопущення порушень прав інвесторів; – зменшити
напрями інвестування з урахуванням iснуючого інноваційного потенціалу; –
проводити послiдовну політику щодо активізації організаційного та
інформаційного забезпечення залучення iнвестиційних ресурсів; – залучати
іноземних партнерів до впровадження інвестиційних проектів, які спрямовані
на освоєння нових технологій або випуск нової продукції; – розроблення та
впровадження регіональних програм інвестування.

КОНЦЕПЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ: РЕСАЙКЛІНГ
Автор: ст. гр. ЕП-21 Білко Дар’я Олександрівна.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Аналіз джерел у цілому засвідчив, що на сьогодні в основному
сформувалося два головних аспекти соціально відповідального споживання:
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екологічний (не купувати товари, виробництво яких здійснює негативний
вплив на довкілля) і безпосередньо соціальний (уникати купувати товари
компаній, які здійснюють негативний вплив на суспільний добробут). Окремі
дослідники виокремлюють також етичний (свідомий і навмисний вибір на
користь соціально відповідального споживання на основі особистих і
моральних переконань) і раціональний (добровільне скорочення рівня
індивідуального споживання) аспекти.
Вибір сучасного споживача залежить від значної кількості чинників:
усе частіше він замислюється не тільки про ціну і якість товару, але й про
інші його важливі характеристики. Чинники, які впливають на здійснюваний
вибір, правомірно розділити на: економічні, соціально-демографічні,
політико-правові, соціокультурні та екологічні.
В якості основних принципів відповідального споживання виділяють:
-зведення до мінімуму накопичення природних і будь-яких інших
ресурсів;
-зменшення кількості відходів за рахунок повторного використання;
-використання відновлюваних ресурсів;
-впровадження продуктів з великим життєвим циклом;
-передача досвіду майбутнім поколінням.
Серед торгових
марок,
стурбованих
ідеєю
відповідального
споживання, неодноразово помічені «IKEA» з їх повним переходом
на світлодіоди, «H&M» і «Walmart».
Пՙять основних способів відповідального споживання:
1. Мати не більше 100 речей.
2. Розставити пріоритети. Пітер Волш стверджує, що якщо сформувати
чіткі пріоритети і цілі, відмовитися від другорядних речей буде простіше.
3. Витрачати гроші на враження. Купівля речей неодмінно пов'язана з
поняттям гедоністичної адаптації, а до вражень це не відноситься.
4. Тимчасово відмовитися від електроніки, щоб виключити покупки
в інтернеті.
5. Не купувати, а брати в оренду. Найпростіший спосіб заощадити
гроші на дійсно важливі речі, отримавши максимум користі негайно.
Купуючи, ви переплачуєте в 10 разів за можливість просто вважатися
господарем речі, не використовуючи її ресурс навіть на 50%.
Одним із способів відповідального споживання, відповідального
ставлення до навколишнього середовища в сучасних умовах є ресайклінг. У
буквальному перекладі з англійської ресайклінг, або рециклінг означає
«повторний цикл». Мається на увазі повна переробка сировини з метою
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створення нових товарів. Ресайклінг не варто плутати із апсайклінгом, як
процесом лише часткової видозміни матеріалів.
Ресайклінгу підлягають: пластик; папір; тетра пак; текстиль; скло;
метал; гумові шини.
Яскравим прикладом розвитку ресаклінгу в є бум модних показів
дизайнерів, які вирішили застосовувати при створенні своїх шедеврів
використані матеріали. Так, популярний бренд H&M посприяв введенню
ресайклінгу у топ світових модних трендів – компанія створила декілька
нових колекцій одягу з речей секонд-хенду.
Не менш популярна компанія Patagonia підхопила ініціативу і також
почала створювати свої колекції з вторсировини. У мережі був запущений
проект ReCork, у якому організатори зуміли зібрати 49 млн. винних пробок
для створення екологічно чистого пробкового взуття. Молоді дизайнери з
Угорщини навіть придумали власну технологію, за якою вони будуть
виробляти модний одяг із вторсировини для молоді.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО
ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. МА-21 Брагілевська Валерія Євгенівна.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Соціальний діалог розвивається в Україні з часу набуття незалежності
в межах трипартизму – моделі, за якої у врегулюванні соціально-трудових
відносин беруть участь на паритетних засадах три сторони: держава, наймані
працівники (в особі профспілок) та роботодавці (в особі об’єднань1 ). З точки
зору політичної ідеології, модель соціального партнерства в Україні так само
формально можна визначити як демократичну, характерним є наявність
органів соціального діалогу на всіх рівнях, висока централізація профспілок,
досить чітке законодавче унормування та акцент на попереджувальній
діяльності.
До інституційного забезпечення будь-яких суспільних відносин, як
правило, відносять нормативно-правове (насамперед, законодавче) та
організаційне – тобто оформлення соціальних інституцій (структур), що є їх
учасниками (сторонами). В Україні, як зазначалося, склалася практика
тристороннього соціального партнерства, відповідно – сторонами
соціального діалогу є держава (Уряд), профспілки та об’єднання
роботодавців. Соціальний діалог здійснюється насамперед у формі
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колективних переговорів, що відбуваються на трьох рівнях – національному,
регіональному та галузевому (не враховуючи рівень окремих підприємств).
Аналіз процесу становлення соціального діалогу з точки зору його
результативності свідчить, що на цей час він не досяг мети – збалансування
інтересів сторін на користь загального блага. Натомість в Україні
укорінилася практика вирішення економічних проблем коштом найманих
працівників. Особливо це позначилося в період фінансово-економічної кризи,
коли показники зайнятості, реальної зарплати та пенсій, купівельна
спроможність громадян значно зменшилися.
На соціальне партнерство впливають ряд негативних чинників. Як
головні можуть бути названі наступні.
Нівелювання ролі держави як гаранта трудових і соціальноекономічних прав громадян через зрощення влади та бізнесу. На етапі
формування нової (ринкової) соціально-економічної системи та за умов
незавершеності інституціалізації сторін роботодавців і профспілок, а також –
нерозвинутості громадянського суспільства, роль держави як сторони
соціального діалогу в досягненні балансу інтересів самої держави,
роботодавців і найманих працівників є ключовою.
Незавершеність інституціалізації сторін профспілок і роботодавців.
Відсутність глибоко вкоріненої традиції і культури соціального партнерства,
суперечності у середовищі профспілок (між незалежними і традиційними
профспілками) та роботодавців (між організаціями, що представляють
інтереси крупного капіталу, та тими, що об’єднують середніх і малих
власників) перешкоджають усталенню інститутів соціального діалогу.
Формальний характер тарифних (генеральних) угод. Аналіз положень
генеральних угод і результатів їх виконання свідчить про переважно
формальне ставлення, насамперед, держави та роботодавців як до укладення і
змісту зазначених угод, так і їх дотримання.
Серед критеріїв результативності (ефективності) соціального діалогу
Міжнародна організація праці (МОП) вирізняє насамперед такі його
переваги, як демократичне врядування, економічна ефективність, соціальна
справедливість.
Підсумовуючи наведене, можна стверджувати, що діалог між
сторонами соціального партнерства, який відбувається в Україні вже більше
20 років, не сприяє соціальній інтеграції суспільства, формуванню соціальної
солідарності, запровадженню принципів відкритості і прозорості процесів
формування ціни та умов праці в Україні.

218

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Автор: ст. гр. ПТ-21 Ветчинкін Олексій Сергійович.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Соціальна відповідальність бізнесу ( скорочено СВБ) або
корпоративна соціальна відповідальність (скорочено КСВ) (англ. Corporate
Social Responsibility, CSR) — концепція бізнес-практики, економічна
діяльність переважно великих комерційних організацій, що передбачає
відповідальність організацій за вплив їхні бізнес-рішень і діяльності
на суспільство, навколишнє середовище через прозору та етичну поведінку,
заснована на добровільній корекції повсякденної практики ведення бізнесу,
виробництва товарів та послуг з огляду на соціальні й екологічні наслідки, а
також взаємодію з усіма зацікавленими сторонами (групами впливу).
Ідея СВБ виникла у 1970-ті у США та Великої Британії внаслідок
посилення уваги громадськості, споживачів до загального іміджу компанії
Концепція СВБ має на меті, з одного боку, спрямувати
підприємницьку діяльність на забезпечення сталого розвитку конкретного
суспільства та людства, з другого - формувати позитивну суспільну думку
про бізнес, про якість та безпеку продукції (послуг), що, своєю чергою,
сприяє зростанню обсягів продажів, збільшує прибутки фірми.
Базові принципи СВБ: регулярна підзвітність та прозорість діяльність
фірми; дотримання етичних норм у бізнес-поведінці фірми; повага до
інтересів клієнтів, партнерів та суспільства; дотримання норм міжнародного
права; дотримання прав людини.
СВБ традиційно зосереджена на системному вирішенні таких
основних питань: дотримання прав людини; впровадження соціальновідповідальних трудових практик; захист навколишнього середовища та
екологізація виробництва; дотримання доброчесної ділової бізнес-практики;
дотримання прав та інтересів споживачів, гарантування безпеки їх життю та
здоров'ю; активна участь у житті суспільства; сприяння переходу суспільства
до сталого розвитку.
Для бізнесу дотримання СВБ гарантовано забезпечує конкурентні
переваги на ринку: полегшує доступ до інвестицій та до нових ринків; сприяє
зростанню обсягів реалізації товарів / послуг та збільшує прибутки. Бізнесструктури часто одночасно реалізують СВБ та благодійництво, спонсорство
(останні напрями не повʼязані із збільшенням прибутковості фірми).
Для суспільства впровадження бізнес-структурами СВБ гарантує
вирішення низки соціальних питань, підвищення рівня екологічної безпеки,
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ефективності і заощадливого ставлення бізнесу до використання природних
ресурсів. СВБ сприяє співпраці бізнесу з місцевими громадами, що
позитивно позначається на показниках рівня якості та безпеки життя людей.
СВБ бізнесу у 21 ст. сприяє переходу суспільства до сталого розвитку.
Для держави поширення практик СВБ сприяє розвитку державноприватного партнерства, зокрема, для реалізації регіональних та
національних проектів. СВБ долучає бізнес до розвʼязання соціальних
питань, що належать до державної соціальної політики: працевлаштування
молоді, людей передпенсійного віку, людей з обмеженими фізичними
можливостями; фінансова підтримка обʼєктів соціальної інфраструктури
(школи, лікарні, бібліотеки, музеї) та ін.
СВБ також сприяє співпраці приватного та державного секторів в
реалізації завдань енергозбереження, інноваційного розвитку, екологізації
виробництва
(інвестування
в
екологічно
чисті
технології,
відновлювану енергетику) тощо.
Серед відмінних рис української моделі СВБ можна виділити такі:
1. Відсутність в Україні ідеології соціально відповідального
підприємництва.
2. Вимушений характер соціальної відповідальності бізнесу в Україні.
3. Відсутність прозорих процедур вироблення соціальної політики як на
рівні держави і регіонів, так і на рівні підприємств.

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ІМІГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Автор: ст. гр. ЕП-21 Гуща Яна Сергіївна.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Проблема трудової міграції є вельми актуальною для України. Але
конструктивних підходів до її вирішення не спостерігається. Більше того,
запуск безвізового режиму тільки прискорив цей процес. Розв'язати цю
проблему заважають як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Об'єктивною є
те, що джерело мотивації трудової еміграції українців — за межами України.
А суб'єктивною — ігнорування владою успішного досвіду багатьох країн у
цій справі. Як наслідок — на зміну проблемі зайнятості трудових ресурсів в
Україні прийшла проблема дефіциту робочої сили і потреба її імміграції. У
результаті владі доведеться розробити і впровадити відповідну імміграційну
політику, щоб пожвавити економіку і зробити її привабливою для припливу
інвестицій.
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Погіршення демографічної ситуації в розвинених країнах і зростання
еміграції населення — перша причина активної імміграційної політики
багатьох країн. Іммігранти потрібні, щоб забезпечити зростання або
сповільнити зменшення кількості населення в країні. У багатьох країнах саме
іммігранти вже забезпечують збільшення населення. У деяких країнах
залучення мігрантів входить до системи державного планування з метою
забезпечити свою економіку робочими руками. Для цього уряди виділяють
великі бюджети, до освоєння яких залучено місцеву владу, приватні
організації (рекрутерів, юристів, консультантів). Наприклад, у Канаді у 2018–
2020 рр. буде витрачено 440 млн дол. США для залучення майже 1 млн
мігрантів за 60 імміграційними програмами.
Друга причина — іммігранти потрібні, щоб забезпечити зростання або
сповільнити зменшення кількості робочої сили. У Канаді мігранти вже
становлять половину всіх працездатних кадрів у всіх секторах точних наук,
технологій, інженерії. Така сама ситуація у Швейцарії: мігранти вже
становлять близько 50% усіх працівників у харчовій промисловості, 70 — у
фармацевтиці, 80% — у годинниковій промисловості.
Третя причина — іммігранти сприяють зростанню ВВП. Розвинені
країни звернули увагу на іммігрантів як на нове джерело зростання
економіки. Ні природні ресурси, ні іноземні інвестиції вже не дають такого
темпу зростання ВВП, який був у ХХ столітті.
Стає очевидним, що активізація політики імміграції в країнах Європи і
Північної Америки призводить до зростання трудової еміграції, зокрема з
України, виникнення дефіциту трудових ресурсів та імміграції робочої сили.
Отже, Україна має приготуватися до проблеми дефіциту трудових
ресурсів. Із кожним роком у нашій країні знижується частка економічно
активного населення.
Залучення трудових ресурсів (читай - іммігрантів) - головний виклик
для місцевої влади України. Адже якщо не буде припливу трудових ресурсів,
підприємства почнуть закриватися, що призведе до зниження надходжень до
місцевих бюджетів. Як результат - зростання навантаження на утримання
інфраструктури й пенсіонерів. Відповідно, зростають ризики, пов'язані з
безпекою і задоволенням життям у регіоні, а це лише посилює еміграційні
настрої.
Тому в Україні потрібна відповідна погоджена політика між
центральною і місцевою владою. Важливою умовою розробки та реалізації
цієї політики є встановлення ключових показників ефективності залучення
іммігрантів (від англ. KPI — key performance indicators).
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Для центральної влади KPI мають включати скорочення строків:
1) реєстрації в країні; 2) отримання ПНЖ; 3) відкриття банківського рахунка;
4) отримання громадянства; 5) видачі дозволу на роботу; 6) реєстрації їхніх
інвестицій тощо. Також свої показники KPI мають бути й для місцевої влади,
яка повинна показувати динаміку збільшення в регіоні: 1) кількості
іммігрантів; 2) кількості іммігрантів у розрізі секторів економіки; 3) кількості
іммігрантів-підприємців; 4) обсягів грошових переказів; 5) обсягів інвестицій
іммігрантів.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ
Автор: ст. гр. ЕП-21 Демакова Діана Юріївна.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Мотивація персоналу належить до проблем, вирішенню яких у світовій
практиці завжди приділялася велика увага. Основна мета процесу мотивації –
це отримання максимальної віддачі від використання наявних трудових
ресурсів, що дозволяє підвищити загальну ефективність і прибутковість
діяльності підприємства.
Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які
спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності,
надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих
цілей і цілей організації, отже, можна сказати, що мотивація – це сукупність
усіх мотивів, які справляють вплив на поведінку людини.
Методи мотивації персоналу можуть бути найрізноманітнішими,
зазвичай вони залежать від системи стимулювання на підприємстві, загальної
системи управління та особливостей діяльності самого підприємства.
Багато українських підприємств використовують традиційні механізми
матеріальної мотивації, які зводяться у більшості випадків до видачі
фіксованої заробітної плати, одноразових премій та інших надбавок, не
використовуючи повною мірою досвід застосування сучасних методів
мотивації персоналу підприємствами країн розвинутої ринкової економіки.
Методи мотивації працюючих – це частина організаційної культури. Основне
призначення методів – забезпечення максимального залучення працюючих,
що володіють знаннями, до вирішення загальних задач організації.
Головні методи мотивації: Примушення- засновано на почутті страху
підпасти покаранню, наприклад у вигляді звільнення, переводу на нижче
оплачувану роботу, штраф та ін; Винагородження засновано на системі
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економічного та неекономічного стимулювання високопродуктивної праці;
солідарність – розвиток у працівників власних цінностей і цілей, які близькі
до цінностей і цілей організації, що досягається шляхом переконання,
виховання, навчання і створення сприятливого організаційного клімату в
організації.
В системі мотивації необхідно знайти вірне співвідношення між
винагородою і покаранням. Негативна реакція керівництва сковує активність
працівника, викликає негативні емоції, створює стресові ситуації, знижує в
собі ступінь задоволеності. Ефективність економічних методів різко зростає
при їх сполученні з іншими, насамперед з моральними методами
мотивування. До моральних методів стимулювання відноситься визнання.
Специфічними моральними методами мотивації є похвала і критика.
Похвала повинна йти слідом за кожною гідною дією виконавця, позитивним
результатом, здобутим ним, але обов'язково конкретним, який сприяє
досягненню цілей організації. До цього морального методу пред'являють такі
вимоги, як дозованість, послідовність, регулярність.
Розглядаючи сучасні методи мотивації, слід зазначити, що останнім
часом поряд з такими поширеними стандартними методами мотивації, як
заробітна плата, премії, подяки, постають інноваційні, так би мовити –
нестандартні методи мотивації.
Для ефективного управління мотивацією необхідно використовувати в
управлінні підприємством різні групи методів. Використання винятково
матеріальних мотивацій не дозволяє мобілізувати творчу активність
персоналу на досягнення цілей організації. Для досягнення максимальної
ефективності необхідне застосування нематеріальної мотивації.
Сьогодні, в умовах обмеженості фінансових ресурсів на національних
підприємствах, коли досить важко встановити високу заробітну платню,
особливу увагу можна зосередити саме на нестандартних методах
стимулювання праці, складаючи гнучку систему мотивування для
працівників, ефективно поєднуючи стандартні та нестандартні мотиваційні
заходи. При застосуванні нематеріальних стимулів необхідно звертати увагу
на культурні, ментальні та психологічні особливості працівників для пошуку
найефективнішого методу мотивації на конкретному підприємстві.
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РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: ВІЛЬЯМ
НОРДХАУЗ ТА ПОЛ РОМЕР
Автор: ст. гр. Ф-21 Зеленцова Анастасія Олександрівна.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Лауреатами Нобелівської премії з економіки за 2018 рік стали
американські економісти Вільям Нордхаус і Пол Ромер. У своїх роботах вони
ніяк не перетинаються. Якщо Нордхаус цікавиться кліматичними змінами і їх
впливом на економіку, то Ромер вивчеє вплив на економіку технологічного
прогресу.
В. Нордхаус став одним з перших економістів, які звернули увагу на
глобальне потепління і зміну клімату. Він почав займатися темою
глобального потепління ще у 1970-ті роки, статусі аспіранта. Сьогодні
його називають засновником сучасної екологічної економіки.
В.Нордхаус став одним з перших, хто почав говорити про 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.
"Зміна клімату є частиною особливого виду економічної діяльності,
відомої як глобальні суспільні блага. Щоб вирішити цю проблему, як
мінімум, всі країни повинні домовитися про штраф за викиди вуглекислого
газу та інших парникових газів за узгодженою мінімальною ціною", —
йдеться у його роботах.
У 1990-х В.Нордхаус розробив першу інтегровану модель з
оцінювання DICE (Dynamic Integrated Climate-Economy). Вона дозволяє
економістам аналізувати витрати на зміну клімату. У цій моделі пов'язані
воєдино макроекономічні та кліматичні показники (зв'язок економічного
зростання з викидами вуглецю і потеплінням). Ця модель дозволила
розрахувати, скільки повинні платити всі причетні до викидів в атмосферу і
можливих кліматичних змін. Нордхаус вважає, що приблизно 40 дол за
тонну. Пізніше він створив схожу регіональну модель (RICE), за допомогою
якої можна спрогнозувати витрати на викиди в регіоні або країні.
П. Ромер спробував пояснити роль технічних досягнень у забезпеченні
економічного зростання, зрозуміти вражаюче прискорення росту економіки,
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яке почалося разом з промисловою революцією. Якщо традиційна економіка
розглядає тільки два фактори виробництва — капітал і працю, то П.Ромер
додає третій — технологію. Економісти традиційно розглядали появу нових
ідей як манну з неба: очевидно важливу, але як таку, що не контролює
державну політику.
П.Ромер стверджував, що компанії і держави могли б сприяти
технологічним інноваціям, наприклад, інвестуючи в нові дослідження і
розробки.
Один з висновків Ромера: економіка, яка володіє ресурсами людського
капіталу та розвиненою наукою, в довгостроковій перспективі має кращі
шанси на зростання, ніж економіка, позбавлена цих переваг.
З моделі П.Ромера випливає: якщо одна фірма домагається
просування, то іншим набагато легше цьому навчитися. Те саме може
відбуватися і з ціною товару.
Учений не є автором ідеї ендогенної моделі економічного зростання.
Він допрацював модель іншого американського економіста Кеннета Ерроу,
тому модель навчання в процесі діяльності (Learning-by-doing) названа на
честь обох економістів.
Як бачимо, П.Ромер змінив підхід до макроекономіки, запропонував
інший спосіб моделювання економічних процесів.
Представлені наукові дослідження свідчать про важливість подальших
дослідження в галузі макроекономіки, в тому числі впливу ендогенних та
екзогенних чинників на розвиток національної економіки.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. ОБ-21 Крайник Олеся Вікторівна.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Ринок капіталу є важливими для економічного розвитку кожної країни.
Він забезпечує довгостроковим капіталом приватний та державний сектори
економіки. Зокрема, ринок капіталу виконує важливі економічні та соціальні
функції.
Основні економічні функції полягають у тому, щоб сприяти
інвестиціям, економічному зростанню та розвитку галузі фінансових послуг,
а також посилювати корпоративне управління.
Ринок капіталу також виконує важливі соціальні функції. По-перше,
він забезпечує інвестиційні можливості для населення – як прямі (особисте
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придбання акцій, облігацій), так і опосередковані (через компанії з
управління активами та недержавні пенсійні фонди). В цьому контексті,
ринок капіталу підсилює розвиток недержавних інститутів, що доповнюють
державну пенсійну систему. По-друге, ринок капіталу є “демократичним”
способом залучення населення до розподілу прибутків підприємств. Це
робить важливий внесок у напрямку більш справедливого розподілу доходів
в суспільстві.
Розвинений ринок капіталу зазвичай розглядається як конкурент
сектора комерційних банків, оскільки вони конкурують за збереження та
інвестиційні можливості. Проте, в сучасній фінансовій системі,
спостерігаються доповнюючі взаємозв’язки між ринком капіталу та банками,
оскільки вони обирають різні сегменти фінансових ринків та концентруються
на різних типах клієнтів. Наприклад, малі нові ризиковані компанії
отримують фінансування від банків, тоді як великі компанії роблять це на
ринку капіталу. Інший приклад взаємодоповнюючого характеру зв’язків - це
іпотечне кредитування, коли банки покладаються на ринок капіталу для
емісії іпотечних кредитів через секьюритизацію.
Основною причиною вкрай повільного розвитку ринку капіталу в
Україні експерти вважають відсутність попиту на інститути ринку капіталу
з боку економічної системи, що склалася в країні. Низький рівень розвитку
ринку
капіталу —наслідок
«екстрактивності» економіки,
що
характеризується високим рівенем корупції та слабким захистом прав
власності.
Знаковими проблемами функціонування вітчизняного ринку капіталів
є його інформаційна неефективність, високий рівень маніпулювання, низька
капіталізація та ліквідність, незахищеність прав власності інвесторів, низька
якість корпоративного управління. У питаннях корпоративного управління,
оприлюднення релевантної інформації, управління ризиками переважає
формальний підхід, за якого кількісні критерії підмінюються якісними.
За результатами операцій з фіктивними інструментами тривалий час
формувалися фіктивні показники капіталізації. Відтак, ринок подавав
фіктивні сигнали інвесторам та економіці в цілому, а фондові біржі
здебільшого нагадували «гуртки за інтересами, які допомагали малювати
потрібні кількісні показники» .
Незадовільний стан алокації капіталу через ринок можна пояснити
дефіцитами якості на всіх рівнях функціонування ринку. Органи державної
влади є відповідальними за низьку якість нормативноправового забезпечення
функціонування ринку капіталів, незадовільний стан регулювання та нагляду
за ринком. Фінансові посередники та інші професійні учасники ринку
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здебільшого недотримуються етичних правил у відносинах зі споживачами
фінансових послуг. Домінуючі власники та топменеджмент підприємствемітентів формально підходять до дотримання принципів корпоративного
управління. Наслідком такої ситуації є відсутність у інвесторів довіри до
ринку та їх неготовність вкладати кошти у надто ризиковий ринок. З іншого
боку, підприємства-емітенти є недостатньо відкритими для публічного
розміщення своїх цінних паперів та не готові йти на ризики, пов’язані з
випуском цінних паперів. Один із ключових ризиків, при цьому, полягає у
загрозі рейдерського захоплення підприємства.

ДІДЖИТАЛІЗАЦЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
Автор: ст. гр. ПТ-21 Кузьменко Іван Миколайович.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Термін “діджитал-економіка” (digital economy) введений у науковий
обіг ще в 1995 р. американським ученим Н. Негропонте. Утім, це поняття
досі трактується неоднозначно. Зокрема, діджитал-економіка ототожнюється
зі знаннєвою, інформаційною або мережевою. На нашу думку, слушною є
позиція, згідно з якою в основі діджиталізації – інформація, а саме
оцифрування значних обсягів знань і даних, що зумовлює якісні зміни в
поведінці суб’єктів господарювання. Тобто відбувається інтеграція реальних
господарських відносин у віртуальний простір.
Під діджиталізацією прийнято розуміти трансформацію, проникнення
цифрових технологій щодо оптимізації та автоматизації бізнес-процесів,
підвищення продуктивності та покращення комунікаційної взаємодії зі
споживачами.
Діджиталізація формує плато конкурентних переваг підприємства: високий рівень конкурентоздатності; - спрощення роботи з масивом
інформації; - економію коштів; - лояльність клієнтів; - ставлення до іміджу
підприємства.
Один з засновників та модераторів всесвітнього форуму у Давосі
Клаус Шваб переваги діджиталізації визначає наступним чином:
1. Безпрецедентне зростання інновацій – що стосується їх швидкості,
об’єму та впливу. Це дасть значне покращення в ефективності,
продуктивності та скороченні витрат.
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2. Безпрецедентне зростання даних та можливостей їх використання
для нових технологій вже дає краще залучення різних верств розробників –
користувачів – клієнтів й сприятиме розвиткові в багатьох відношеннях.
3. Штучний інтелект стає реальністю – конкретні приклади ми вже
бачимо від масової роботизації й до біотехнологій.
В Україні затверджено Концепцію розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018–2020 роки. Згідно з положеннями Концепції,
для наближення до визначених цілей необхідно: – усунути законодавчі,
інституційні, фіскальні та інші перешкоди на шляху розвитку цифрової
економіки; – стимулювати й мотивувати суб’єктів бізнесу до діджиталізації;
– націлювати попит і потреби громадян на діджиталізацію, зокрема за
рахунок втілення масштабних урядових проектів діджитал-трансформацій,
у т. ч. на базі сучасних моделей державно-приватного партнерства; –
поглиблювати цифрові компетенції громадян із метою підготовки їх до
ефективного застосування ІКТ у повсякденному житті, врахування супутніх
ризиків; – розвивати цифрове підприємництво, зокрема створювати аналогові
інфраструктури для інноваційної діяльності, впроваджувати механізми
фондування, стимулювання та підтримки ІКТ.
Нагальними також постають потреби в технологізації середовища,
розбудові діджитал-інфраструктури, формуванні платформи для ефективного
розвитку національної економіки. Це спонукатиме фізичних осіб і
представників бізнесу переглянути своє ставлення до традиційних
(аналогових) інструментів на користь діджитал-технологій, перевагами
застосування котрих є їх швидкість, якість та помірна вартість. Вочевидь, для
подальшої діджиталізації економіки України потрібний широкомасштабний
цифровий стрибок в усіх сферах життя суспільства.
За результатами дослідження потенціалу діджиталізації економіки
України, можна виокремити низку проблем. Це: – слабка обізнаність
українського суспільства щодо переваг діджиталізації та її наслідків; –
недостатнє залучення представників бізнесу, банків і громадського сектору
до ІКТ; – дисбаланси у використанні діджитал-технологій основними
групами вітчизняних стейкхолдерів. Для розв’язання перелічених проблем
необхідно: – підвищити ступінь обізнаності окремих верств суспільства
стосовно переваг діджиталізації шляхом популяризації ІКТ у рамках
стратегічних пріоритетів на національному рівні.
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ЕКОНОМІКА СПІЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ:
ШЕРІНГОВА ЕКОНОМІКА
Автор: ст. гр. Ф-21 Матвієнко Сніжана Сергіївна.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Економіка спільного споживання, або шерингова економіка (з англ. to
share – ділитися) – це новий тренд в економіці, який формує нову модель
споживання та швидкими темпами підкорює сучасність. Це нове економічне
явище являє собою соціоекономічну систему, засновану на шерингу або
спільному користуванні людськими та фізичними ресурсами. Вона дає
можливість створити надійні зв'язки між будь-якою кількістю людей,
зменшити транзакційні витрати, час і відстань майже до нуля, створюючи
комунікаційний простір, який миттєво доступний зі смартфона чи
комп’ютера в будь-якому місці і в будь-який час. І головними гравцями на
цьому «полі» виступають шерингові Інтернет-платформи. Завдяки таким
Інтернет-майданчикам, що з'єднують величезну кількість однодумців, і
дозволяють створювати довіру в режимі он-лайн, люди все частіше діляться
товарами, знаннями, грошима, навичками, мережами, контентом та іншими
споживчими цінностями.
Сучасна ж концепція шерингу та шерингової економіки була
сформована Рейчел Ботсман та Ру Роджерс у 2010 році, співавторами книги
"What's Mine Is Yours: Rise Of Collaborative Consumption" (з англ. – «Наступ
епохи спільного споживання»). Основа цієї концепції сучасного шерингу
формується на таких постулатах: 1) Економія часу та ресурсів (приклад: не
потрібно купувати авто, аби раз на місяць виїхати за місто). 2) Вигода
(приклад: надання житла в оренду знижує витрати на його утримання). 3)
Раціональне споживання (приклад: оптимальне користування транспортом
знижує шкідливі викиди). 4) Довіра. Соціальний ефект від шерингу сприяє
збільшенню загального рівня довіри у суспільстві. Загальна ж ідеологія
шерингової економіки якнайкраще ілюструється принципом "win-win", коли
від взаємодії виграють обидві сторони. Довіра – це фундамент, на якому
будуються шерингові майданчики. Головний же "будівельний матеріал" –
репутація, яка в свою чергу вибудовується по "цеглинках". 5) Використання
комунікаційних технологій.
При цьому розвиток шерингової економіки на сучасному етапі
існування відбувається завдяки чотирьом рушійним силам, а саме:
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1. Пірингові (тобто такі, що базуються на рівності всіх учасників)
соціальні мережі та технології реального часу радикально змінили поведінку
величезної кількості людей;
2. Світова економічна криза змусила відмовлятися від бездумного
споживання;
3. Екологічні проблеми все більше впливають на економіку та
повсякденне життя;
4. Четвертий чинник на думку соціального інноватора та
найвідомішого експерта у сфері шерингової економіки Рейчел Ботсман,
звучить як "відроджена віра у важливість спільнот і переосмислення того, що
насправді означають слова "друг" та "сусіди". Інакше кажучи, люди стали
більше довіряти одне одному і частіше допомагати ближньому.
Основними суб’єктами шерингової економіки, як було зазначено вище,
виступають шерингові Інтернет-платформи – он-лайн-майданчики для
обміну різноманітними споживчими цінностями. Такі платформи і формують
ринок шерингу. Найбільш відомі з них – BlaBlaCar (спільне використання
легкових автомобілів); OLX(сервіс оголошень); Airbnb (найбільша в світі
платформа для розміщення, пошуку і короткострокової оренди приватного
житла); Uber (інтернет-платформа послуг такси).
В Україні зміни в психології суспільства, на яких базується шерингова
економіка (відроджена віра в спільноту тощо), нерідко приходять в конфлікт
з нашими звичками та стереотипами, що породжує певні проблеми.
Таким чином, ідея шерингу змушує переглянути і переосмислити
існуючі цінності «суспільства споживання». Раціональне використання
речей, замість бездумного володіння, особливо актуальне в контексті турботи
про навколишнє середовище і всезростаючої необхідності дбайливого
ставлення до обмежених ресурсів. Нова філософія споживання ідеально
вписується в концепцію свободи (від обставин, грошей, кордонів),
створюючи при цьому відчуття спільності, причетності, доброзичливості
один до одного.

АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ "ЗЕЛЕНОЇ" ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. ПТ-21 Рочева Ганна Володимирівна.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Глобальними проблемами людства є кліматичні зміни, вичерпання
ресурсів, бідність, перенаселення, брак продовольства. Вони ускладнюються
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кризою соціально-економічної системи, побудованої на вільних ринкових
відносинах. В умовах економічного зростання відбувається збільшення
обсягів виробництва, що негативно позначається на стані навколишнього
середовища внаслідок збільшення потужностей виробничих підприємств, що
призводить до збільшення викидів у атмосферу. Процеси саморегуляції ринку
негативно впливають на соціальне забезпечення та стан навколишнього
природного середовища. Тому нам необхідні принципово нові кроки, перехід
на таку концепцію розвитку, яка дозволить вирішувати соціальні, фінансові,
паливні та кліматичні проблеми одночасно. Таким рішенням на думку вчених
є концепція «зеленої економіки».
У дослідженнях міжнародної організації ЮНЕП зазначається, що
концепція "зеленої економіки" "...може вирішити поточні завдання та надати
можливості для стратегії економічного розвитку всіх народів".
"Головне гасло зеленої економіки – переходити від фінансування
охорони довкілля до того, щоб давати можливість бізнесу заробляти на
охороні довкілля, а суспільство через органи державної влади і місцевого
самоврядування створювало можливості для цього. Зелена економіка дає
інструменти, щоб бізнес міг розвиватися, зменшуючи при цьому
використання природних ресурсів і шкідливий вплив на довкілля, але
отримуючи прибуток і створюючи нові робочі місця", – зазначив В’ячеслав
Потапенко, директор ГО "Інститут зеленої економіки", на презентації
доповіді в Українському кризовому медіа-центрі.
Найбільш відомі приклади зеленого бізнесу:
• сортування та переробка сміття: пластик, скло, папір, метали та ін.;
• Встановлення сонячних панелей та колекторів, вітрогенераторів та
вітроелектростанцій, теплових насосів і використання альтернативних
джерел енергії: сонце, вода, вітер, біомаса та ін.;
• Екобудівництво: будинки із соломи, деревних блоків, глини, саману,
очерету, коноплі та інших натуральних матеріалів ;
Ідей для ведення зеленого бізнесу досить багато, але на жаль не всі
вони швидко окупляються тому потребують значних інвестицій та
капіталовкладень.
Відтворення зеленої економіки є інвестицією в здоров’я суспільства та
майбутнього покоління. Держава повинна на законодавчому рівні
забезпечити умови розширеного відтворення підприємств, а саме: зменшення податку на прибуток; - надання переваг "зеленій продукції" при
проведенні держаних закупівель; - полегшення процедур відкриття "зеленого
виробництва" та спрощення процедур введення в експлуатацію підприємств,
які використовують "зелене виробництво" .
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Отже сутність зеленої економіки – це можливість заробляти на охороні
навколишнього середовища, створюючи при цьому нові робочі місця, що
позитивно вплине на життя людей та майбутнє нашої планети.
Необхідним є формування державної політики розвитку "зеленої"
економіки як інструмента досягнення сталого розвитку, який з урахуванням
усіх вимог здатен реагувати на зовнішні та внутрішні зміни таким чином,
щоб забезпечувалась стабільність еколого(економічної ситуації в країні. На
сьогоднішній день спостерігається відсутність єдиного підходу щодо
формування політики розвитку "зеленої" економіки України, низький ступінь
інтеграції концепції "зеленої" економіки у галузеву політику, відсутність
координації дій уряду щодо впровадження концепції "зеленої" економіки,
обмеження проблемного поля питаннями енергоефективності.

ТЕОРІЯ ПОКОЛІНЬ І РИНОК ПРАЦІ
Автор: ст. гр. Ф-21 Степаненко Вікторія Миколаївна.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Так звана теорія поколінь була розроблена в США у 90-ті роки. В її
основі - припущення про те, що покоління визначають цінності людей, а не
їхній вік. Ці цінності формуються не тільки в родині, а й під впливом
економічних, соціальних і політичних факторів. Відповідно до цього
покоління поділили на:
-покоління бебі-бумерів (народжені у 1943-1963 рр.);
-покоління Х, до якого можна віднести людей, що народилися в період
з середини 1960-х до середини 1980-х;
-Y, так звані мілленіали, що народилися з 1981 по 1995 роки;
-Z або homelanders - «цифрові люди», народжені з 1996 по 2010 рік.
Зараз в середньому на ринку співвідношення поколінь співробітників
виглядає наступним чином:
-10-20% - це люди покоління бебі-бумерів та покоління Х, аксакали,
основні носії культури і цінностей компанії;
-основна критична маса представлена поколінням Y, близько 60-70%
працюючих співробітників;
-5-10% в - це представники Z-покоління.
В Україні сьогодні на ринку праці зустрілися представники чотирьох
поколінь, кожне з яких має власні цінності та мотиви.
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Представники різних поколінь не лише репрезентують різні цінності та
мотиви. Вони цікавляться різною роботою. Роботодавці, які шукали чи
шукають співробітників для адміністративної роботи (водіїв, адміністраторів
господарчих відділів, прибиральниць тощо), на виробництво чи в
агрокомпанію (інженерів, керівників цехів, технологів, конструкторів,
спеціалістів із контролю за якістю тощо), знають, що часто такими
вакансіями цікавляться бебі-бумери. Покоління X приваблює робота в
ритейлі та бухгалтерії. Потрібен IT-шник чи маркетолог — чекайте на купу
резюме від міленіалів. Говорити щось про переваги "зетів" іще досить рано.
Проте вже зараз помітне їхнє прагнення працювати в мистецтві, медіа та ITсекторі.
Звісно, для вибору роботи та роботодавця, галузь — далеко не єдиний і
не найважливіший критерій. Проте, згідно з дослідженням "Рейтинг
роботодавців України 2018", від того, яку галузь обрав респондент як
бажану, змінюється градація значущості цих критеріїв.
Наприклад, ні в кого не викликає сумнівів той факт, що розмір
заробітної плати загалом є найважливішим для всіх учасників опитування.
Проте певною мірою він є менш цінним для тих респондентів, які
цікавляться роботою в IT. Згадаймо, що йдеться здебільшого про міленіалів.
Вони працюють не стільки заради грошей, скільки заради самореалізації та
великої мети.
Професійний розвиток є найбільш пріоритетним для тих респондентів,
які обрали агросектор. Це можна пояснити, зокрема, тим, що, на роботу в цій
галузі здебільшого претендують представники поколінь бебі-бумерів та X,
для яких визнання досвіду та намагання досягти високого рівня є потужним
мотиватором у роботі.
А от колектив більше цінують пошукачі IT-галузі. Знову звернімося до
теорії. Міленіали, які становлять більшість кандидатів у цій профсфері, є
командними гравцями й цінують нетворкінг. Тому з особливою уважністю
ставляться до атмосфери серед співробітників.
Отже, перед сучасними роботодавцями постає складне завдання —
створити систему залучення й утримання співробітників, яка враховуватиме
особливості представників кожного покоління.
Це завдання — обов'язкове для вирішення. Адже перемагати на ринку
за п'ять-десять років зможуть лише ті компанії, які будуть більш "людяними"
та зможуть сфокусуватися на людях як головній конкурентній перевазі.
Компанії, що створюватимуть умови, які дадуть змогу співробітникам
застосовувати в роботі унікальні людські якості — емоційний інтелект,
креативність, інноваційність тощо.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ БІЗНЕС-МЕНТАЛЬНОСТІ
Автор: ст. гр. Ф-21 Шегунова Олександра Олександрівна.
Керівник: канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В.
Ментальні детермінанти суспільства пронизують всі сфери його
функціонування. Економічна система кожної країни частково розвивається
під тиском саме таких чинників, оскільки вони впливають на поведінку її
громадян, на процеси прийняття рішень керівниками підприємств та
представниками влади. Ментальний простір нації формується тривалий
історичний період і піддається змінам лише у довгостроковій перспективі.
Ментальність нації можна описати через застосування методу
спостереження та опису базових рис культурного розвитку суспільства.
Щодо економічної ментальності, то увага концентрується на тих ментальних
рисах, які стосуються безпосередньо господарських процесів, проте, за своєю
природою, є частиною загальних ментальних детермінантів нації.
Сукупність елементів економічної ментальності правомірно визначити
як: ціннісні та мотиваційні орієнтири; стереотипи споживання; норми і взірці
соціальної взаємодії; схильність до індивідуалізму або колективізму у
господарюванні; відношення до праці і багатства; сприйняття зарубіжного
досвіду; схильність до інтеграції у світовий економічний простір; рівень
господарської довіри; індивідуальне та колективне ставлення до влади.
Західні дослідники виділяють шість вимірів, за якими можна
характеризувати ментальність: 1) дистанція влади. Групи, в яких цей
параметр високий, як належне сприймають нерівномірний доступ до влади та
авторитарний стиль управління. Для груп з низькою дистанцією влади,
характерне колегіальне прийняття рішень; 2) індивідуалізм — колективізм.
Характеризує параметр, що відповідає за ступінь інтеграції індивіда. Як
правило, параметр індивідуалізму характерний для суспільств з високим
рівнем життя; колективізм, відповідно, з низьким, що відповідає історичній
логіці;
3) маскулінність — фемінність. Для маскулінних суспільств характерні
більш жорсткі, конкуруючі, ризиковані цінності, для фемінних — більш
людяні, стримані, безпечні; 4) несприйняття невизначеності. Характеризує
відношення до нестандартних та непередбачуваних ситуацій. 5)
довгострокова — короткострокова орієнтація. Можливість працювати на
довгострокову перспективу, не отримуючи миттєвих результатів. 6) дозвіл —
стриманість. Характеризує здатність насолоджуватися життям, знімати
психологічну та фізичну напругу.
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Зробимо спробу ідентифікувати ментальні економічні детермінанти
українців. 1. Індивідуалізм – всі науковці схиляються до того, що українці є
індивідуалістами, які у переважній більшості випадків взаємодіють між
собою у межах своєї родини, досить нечасто вступаючи в різні (навіть не
політичні), групи, колективи і т.д. З рисою індивідуалізму корелює ознака
родинності, яка притаманна українському суспільству. 2. Патерналізм – риса
українського суспільства, яка була сформована у радянський період і нині
активно культивується в суспільстві. Патерналізм за своєю природою являє
собою відчуття людини, що держава має її захищати та забезпечувати
відповідний рівень задоволення матеріальних благ та соціальних гарантій. 3.
Матеріалізм. Українці за своєю природою є матеріалістами, які схильні
використовувати кошти для придбання товарів тривалого використання (як
правило, імпортного виробництва). Це дає підстави стверджувати, що
українець більш турбується про сьогодення, а не про довгострокову
перспективу. 4. Заощадливість – хоча українець за своєю природою є
матеріальним, купує сучасну техніку, проте, частину своїх статків він також
відкладає. 5. Антиолігархізм – це нова риса українського суспільства, яка
трансформувалася з радянського підходу засудження буржуазії. 6. Недовіра
до держави. 7. Працьовитість.
Будь-які заходи державної політики, що мають вплив на зміну
структури національної економіки через підтримку окремих галузей та
секторів національного господарства повинні бути орієнтованими на
специфіку ментальних детермінант нації.

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Автор: ст. гр. ПА-11Аіт-Абдельмалек Алесь Амірушович
Керівник: канд. екон. наук., доц. Єгорова Ю.В.
Широке розповсюдження цифрових і телекомунікаційних технологій,
безперервні технологічні зміни, які відбуваються у сучасному світі,
зумовлюють актуальність питання визначення основних проблем та
перспектив розвитку цифрової економіки в Україні.
Поняття цифрової економіки (digital economy) вперше сформулював
бізнес-аналітик Дон Тапскот, який досліджував зміни в підприємницькій
діяльності відповідно до змін технологій. Він проаналізував як новітні
технології в бізнесі поступово трансформуються у технологічний бізнес.
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Цифрова економіка базується на активному впровадженні і
використанні технологій зберігання, обробки й передачі інформації в усі
сфери життя суспільства. При цьому інформація, яка генерується та
забезпечує електронно-комунікаційну взаємодію через функціонування
електронно-цифрових пристроїв, засобів та систем, виступає ключовим
ресурсом цифрової економіки.
У країнах ЄС існує низка загальноприйнятих параметрів за якими
визначають ступінь розвитку цифрової економіки: охоплення Інтернетом;
частка електронної торгівлі в роздрібному товарообігу; частка суспільства,
яка володіє цифровими компетентностями й отримує послуги від держави
онлайн. Зокрема, європейський показує, що будь-яка нова державна
електронна послуга набирає популярність у 50% за 2-3 роки. Проте це
досягається через публічне навчання та просвіту.
За визначеними параметрами Україна істотно відстає від більшості
європейських країн. Існують певні проблеми, які зумовлюють існуючу
ситуацію: нерівний доступ громадян до цифрових технологій, зокрема по
регіонах країни; недостатній рівень покриття території країни
широкосмуговим доступом до Інтернету; низький рівень ІКТ компетентностей; слабка мотивація суб’єктів та урядових установ щодо
використання цифрових технологій; недосконалість існуючого законодавства
у сфері захисту прав інтелектуальної власності та кібербезпеки.
Для України саме розвиток цифрової економіки має стати
пріоритетним напрямом державної політики, реалізація якого дозволить:
прискорити економічне зростання та залучити інвестиції; перетворити
сектори економіки на конкурентоспроможні та ефективні; здійснити цифрову
модернізацію промисловості та створити високотехнологічні виробництва;
відкрити широкий доступ громадян до різноманітної інформації;
стимулювати цифрове підприємництво; викорінити корупцію; інтегруватися
в Єдиний цифровий ринок ЄС.
Отже, активне впровадження цифрових технологій відкриває значні
можливості для розвитку економіки та підвищення якості життя населення.
Забезпечення розвитку цифрової економіки в Україні передбачає
застосування низки заходів, комплексу механізмів мотивацій та стимулів у
напряму розвитку цифрових технологій, а також формування розгалуженої
цифрової інфраструктури, зокрема мережі широкосмугового Інтернета.
Сьогодні найбільш перспективними цифровими трендами вважаються:
роботизація та кіберсистеми, штучний інтелект, біо-, нано- та мобільні
технології, 3D - друк, BlockChain, Digital marketing, Digital-страхування та
інші.
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Отже, для подальшого розвитку цифрової економіки в Україні
необхідно продовжувати активно здійснювати цифрову трансформацію як
окремих підприємств, так і цілих секторів разом з оперативним вирішенням
проблем. В конкретних сферах економіки, потрібно визначати пріоритетні
цифрові проекти, які будуть реалізовані спеціально сформованими для цієї
мети групами спеціалістів.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Автор: ст. гр. ПА-11 Бадаєва Маргарита Олександрівна
Керівник: канд. екон. наук., доц. Єгорова Ю.В.
На сучасному етапі реалізація інноваційної діяльності є одним з
основних чинників підвищення конкурентоспроможності продукції,
ефективності використання ресурсів, гнучкості та адаптованості підприємств
до зовнішнього середовища, можливостей виходу на нові ринки, створення
умов довгострокової стабільності. Отже, інноваційний розвиток підприємств
є однією з основних складових процесу забезпечення його успішного
функціонування.
Інноваційний розвиток підприємств характеризується перенесенням
акценту на використання принципово нових технологій, переходом до
випуску високотехнологічної продукції, прогресивними організаційними і
управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності. А це означає не тільки
додаткові витрати, а й якісні ті структурні удосконалення у межах нових
підходів і рішень.
Серед актуальних проблем інноваційного розвитку українських
підприємств значне місце посідає недостатня кількість та різноманітність
джерел фінансування. Головним джерелом фінансування інноваційної
діяльності й досі залишаються кошти самих підприємств. Слід зазначити, що
у сучасних умовах тільки великі компанії мають можливість здійснювати
масштабні інвестиції в інноваційні виробництва, технології та методи роботи,
тобто знижувати витрати обігу і підвищувати ефективність. Відповідно,
невеликі суб’єкти господарювання не мають можливості реалізовувати
інноваційну діяльність, тому важливим завданням стає пошук та залучення
додаткових фінансових ресурсів.
Враховуючи значний науковий потенціал та кількість винаходів в
Україні, іншою актуальною проблемою, яка перешкоджає впровадженню
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підприємствами інновацій у виробництво є відсутність стимулів. Якщо в
розвинених країнах світу в якості стимулів виступають конкуренція та
необхідність економії ресурсів, то в українських підприємств головним
стимулом залишається можливість продати винахід за кордон.
Проблемою є також відсутність повноцінної інформаційної бази щодо
інноваційних можливостей та проектів, що призводить до неефективної
координації функціонування вітчизняних суб’єктів інноваційної діяльності. З
метою вирішення цієї проблеми необхідним є формування загальнодержавної
системи пошуку, збору, накопичення, обробки, зберігання, розповсюдження
та надання інформації в сфері інноваційного розвитку. Крім цього, необхідно
визначити й надати інформацію про розробки та проекти, в яких вітчизняні
підприємства мають резерви та які відповідають міжнародним стандартам й
забезпечуватимуть конкурентні позиції на світовому ринку.
Слід зазначити, що в останні декілька років була прийнята значна
кількість державних програм, постанов та рішень, спрямованих на
забезпечення інноваційного розвитку підприємств, проте більшість з них не
вдалося реалізувати на практиці.
Отже, з метою вирішення проблем інноваційного розвитку українських
підприємств, необхідно: розширювати існуючі і залучати додаткові джерела
фінансування, проводити законодавчі зміни в сфері інноваційної діяльності
щодо податкових пільг та стимулів, впроваджувати практику надання
інноваційним підприємствам кредитів із зниженою процентною ставкою,
забезпечувати обмін досвідом і тісну науково-технічну співпрацю з
іноземними підприємствами.

МІСЦЕ І РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Автор: ст. гр. ПА-11 Бондар Вікторія Олександрівна
Керівник: канд. екон. наук., доц. Єгорова Ю.В.
Останніми роками повільне економічне зростання, фінансова
нестабільність, наявність гострих соціальних викликів, а також економічні та
політичні кризи зумовлюють необхідність у перегляді підходів до
забезпечення стійкого економічного зростання, створення нових робочих
місць та шляхів підвищення конкурентоспроможності української економіки.
За деякими оцінками, близько 50-80 відсотків економічного зростання
складають інновації та нові знання.
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Внаслідок цього в усьому світі зростає інтерес до соціальних інновацій
як способу досягнення стійкого економічного зростання.
Соціальні інновації можна визначити як свідомо організовані
нововведення або нові явища в соціальній сфері, метою яких є позитивні
перетворення у суспільстві. Вони відносяться до нових ідей, які вирішують
існуючі соціальні, культурні, економічні та екологічні проблеми на благо
людей і планети.
Соціальні інновації мають низку відмінностей від технічних і
технологічних, які полягають у: переважно некомерційному характері;
відсутності стадії виробництва; ширшій сфері застосування; складності
вимірювання ефекту при їх реалізації тощо.
Появі соціальних інновацій можуть сприяти такі процеси, як:
загострення соціальних проблем, що вимагає нових підходів до їх вирішення;
відсутність необхідних ресурсів для розвитку, що потребує більш дієвих
способів їх пошуку.
Сфера соціальних інновацій в Україні поки що перебуває на етапі
формування. Процеси створення і реалізації соціальних інновацій сьогодні
тісно пов’язані з євроінтеграцією, структурною трансформацією економічної
системи та ефективністю державних видатків в соціальній сфері.
В історії людства значна кількість соціальних інновацій виникла
випадково. Проте, впровадження соціальних інновацій може бути й
організованим процесом. Важлива роль у цьому процесі належить державі.
Різноманітні державні програми та проекти можуть ініціювати соціальні
інновації та підвищити рівень соціалізації суспільства.
З урахуванням цього, при здійсненні інноваційної політики державі
слід:
скеровувати соціальні інновації в напрямку забезпечення
економічного зростання та соціального добробуту;
надавати фінансування для проведення наукових досліджень у
сфері соціальних інновацій;
інвестувати у збільшення соціального потенціалу країни;
забезпечувати відповідність досліджень в сфері науки,
технологій та інновацій різноманітним суспільним потребам;
ініціювати створення державно-приватного партнерства у сфері
соціальних інновацій;
забезпечувати ефективну координацію, інтеграцію та реалізацію
соціальних заходів у національних та регіональних соціально-економічних
планах та програмах.
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Отже, сьогодні соціальні інновації можуть розглядатися як важливий
засіб вирішення певних соціальних проблем, досягнення сталого
економічного зростання та реалізації стратегічних пріоритетів соціальноорієнтованого розвитку.

ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. ПА-11 Головін Микита Євгенович
Керівник: канд. екон. наук., доц. Єгорова Ю.В.
Сучасний стан української економіки характеризується зниженням
інноваційної активності, що проявляється у відсутності зацікавленості
більшості підприємств в здійсненні інноваційної діяльності, значному
скороченні інноваційних розробок у всіх сферах та галузях виробництва,
відсутності достатнього обсягу їх фінансування.
Однак, саме інновації здатні забезпечити сталий економічний розвиток,
створення нової конкурентоспроможної продукції, вихід на світовий ринок та
стати основою інтенсивного економічного зростання. Тому комплексне
стимулювання інноваційної активності підприємств стає вагомим фактором
підвищення ефективності їх функціонування та одним із основних шляхів
подолання негативних явищ в економіці.
Відомо, що інноваційна діяльність є складним процесом, спрямованим
на реалізацію результатів наукових досліджень й розробок, інших науковотехнічних досягнень у новий продукт або технологічний процес.
На сучасному етапі інноваційно-активні підприємства являють собою
підприємства, які витрачають на інновації значні фінансові ресурси,
реалізують декілька інноваційних проектів одночасно та постійно нарощують
кадровий потенціал інноваційної діяльності.
Важливість інноваційної діяльності не потребує підтвердження, однак
її низька активність свідчить про наявність суттєвих перешкод, які можна
вважати загальними для переважної більшості українських підприємств.
Сьогодні інноваційну активність підприємств в Україні стримують:
зношене обладнання та застаріла матеріально-технічна база, дефіцит
фінансових ресурсів, відсутність державної підтримки, низький
платоспроможний попит на продукцію, високий ризик, тривалий термін
окупності нововведень, нестача інформації про нові технології, відсутність
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можливостей для кооперації з іншими підприємствами та науковими
організаціями, неповнота інформації про ринки збуту.
На макрорівні кожне підприємство має розробляти стратегічний план
свого інноваційного розвитку, спрямований на досягнення рівноваги між
власним платоспроможним попитом, існуючими обсягами пропозиції з боку
наукових організацій та інвестиційними можливостями. Саме завдяки такого
прогнозу підприємства повинні визначити, які технології виробництва
необхідно розвивати, а від яких слід відмовитися. Стратегія інноваційного
розвитку підприємства повинна базуватися на розрахунках обсягів потреб в
обладнанні, технологіях, технологічних елементах, провідних фахівцях.
Також необхідним є аналіз ринку наукоємної продукції, вибір потенціальних
виробників і пошук фінансових та інвестиційних ресурсів для її придбання.
На макрорівні державі слід більше уваги приділити програмі
стимулювання інноваційної активності підприємств, а саме: формуванню
попиту на інноваційну продукцію, проведенню технологічного аудиту
підприємств, визначенню пріоритетних завдань в рамках реалізації науковотехнічних бюджетних програм, створенню привабливого інвестиційного
клімату, збільшенню обсягів фінансування інноваційної діяльності за
визначеними пріоритетами, створенню умов для розвитку інноваційної
інфраструктури.
Зазначені заходи дадуть змогу задіяти необхідні методи, механізми та
стимули для покращення стану інноваційної політики і вирішити проблеми її
реалізації на підприємствах України.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ В КРАЇНАХ ЄС
Автор: ст. гр. ПА-11 Євглевська Еріка Романівна
Керівник: канд. екон. наук., доц. Єгорова Ю.В.
Враховуючи сучасні тенденції економічного розвитку країни ЄС
посилюють увагу до проблем інноваційної діяльності, яка вважається
основним фактором підвищення конкурентоспроможності на світовому
ринку.
Країни ЄС по-різному підходять до заохочення і підтримки
інноваційних процесів. У багатьох країнах, таких як Німеччина, Франція,
Великобританія, Нідерланди, Бельгія, Швеція, Фінляндія реалізуються
комплексні стратегії інноваційного розвитку, метою яких є стимулювання
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виникнення нових та підтримка існуючих інноваційних підприємств. При
цьому реалізація стратегії відбувається за кількома напрямами –
організаційно-правовим, інституційним, фінансовим та інформаційним.
Деякі країни ЄС використовують податкові пільги для стимулювання
інновацій. Надання податкових пільг сприяє збільшенню витрат приватного
сектора на дослідження та розвиток, що вважається одним з найголовніших
показників інноваційності в ЄС. Найчастіше в якості засобів стимулювання
використовуються податкові кредити та повернення податків. Практика
використання податкових кредитів розповсюджена в Австрії, Бельгії,
Великобританії та Данії.
Важливою умовою стимулювання інноваційних процесів в країнах ЄС
є відкритий доступ підприємств до різноманітних джерел фінансування,
зокрема до венчурного капіталу. Венчурний капітал застосовується у нових
сферах діяльності, пов’язаних із великими витратами, значними термінами
окупності, ризиком втрати вкладених коштів, а також можливістю отримати
високу норму прибутку.
З метою стимулювання інноваційних процесів у розвинених країнах
Європи активно використовується державно-приватне партнерство у
інноваційний сфері, яке охоплює різноманітні форми довготривалої співпраці
між органами державної влади та приватним сектором. У такій співпраці
держава чітко визначає мету, яка повинна бути досягнута в процесі
здійснення конкретного інноваційного проекту, а приватний сектор
відповідає за процес його реалізації. Державно-приватне партнерство займає
значну питому вагу у фінансуванні науково-технічних досліджень та
підвищує можливість комерціалізації їх результатів.
Отже, вивчення практики стимулювання, заохочення та підтримки
інноваційних процесів у економічно розвинених країнах дає змогу
стверджувати, що кожна країна-член ЄС використовує свій підхід до
сприяння інноваційній діяльності: від використання податкових пільг до
створення державно-приватного партнерства.
Досягнення високого рівня інноваційного розвитку вимагає чітко
визначеної стратегії, скоординованої діяльності держави та суб’єктів
господарювання. Досвід країн ЄС у стимулюванні інноваційних процесів
показує, що саме розробка системи механізмів та мотивації в рамках
інноваційної політики держави забезпечує потужний соціально-економічний
розвиток. Серед основних елементів європейської стратегії для України
представляють інтерес наступні: підтримка наукових досліджень та
мотивація вчених, створення сприятливого середовища для інноваційної
активності, захист інтелектуальної власності, інформаційна та фінансова
242

підтримка наукових на науково-технічних досліджень, розвиток мережі для
комерціалізації отриманих розробок.
Таким чином, країни, які прагнуть стати членами ЄС, повинні
використовувати досвід економічно розвинених країн у напрямку реалізації
інноваційної політики.

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
Автор: ст. гр. ПА-11 Лиганова Софія Петрівна
Керівник: канд. екон. наук., доц. Єгорова Ю.В.
Світовий досвід показує, що одним із найбільш дієвих механізмів
інтенсифікації інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки є
формування системи венчурного інвестування в рамках національної системи
та збільшення обсягів венчурних інвестицій.
Венчурне інвестування являє собою процес вкладення в акції нових
фірм чи підприємств, що здійснюють свою діяльність у сучасних сферах
бізнесу і пов'язаних з великим рівнем ризику. Найчастіше до нього
звертаються підприємці, яким через високий ризик проекту в наданні
кредиту відмовили комерційні банки.
У розвинених країнах світу венчурне інвестування є відчутним
джерелом позабюджетного фінансування наукових досліджень, прикладних
розробок та інноваційної діяльності вже достатньо тривалий період часу.
Ринок
венчурного
капіталу
представлений
формальним
і
неформальним секторами. До неформального сектора відносять приватних
осіб («бізнес -ангелів»), що, як правило, займаються фінансуванням
ризикових проектів на початкових стадіях їх реалізації. Бізнес-ангели
активно діють у США та в європейських країнах, причому обсяги їх
інвестицій у декілька разів перевищують обсяги інвестицій формального
сектору. Формальний сектор ринку представляють венчурні фонди, які
здебільшого розпочинають фінансувати проект на стадії його зростання, коли
уже відомо, що продукція матиме комерційний успіх, але для цього необхідні
кошти, щоб збільшити обсяг реалізації продукції чи розширити виробничі
потужності. Переважна більшість інвестицій венчурних фондів у розвинених
країнах припадає саме на високі технології.
Через нерозвиненість венчурного підприємництва, нестабільність
економічної та політичної ситуації, відсутність кваліфікованих спеціалістів з
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управління венчурним капіталом, а також через законодавчу
неврегульованість функціонування венчурних фондів Україна займає слабку
позицію серед розвинених країн світу.
Серед інших проблем можна зазначити: незначну кількість компаній
для венчурного фінансування; небагато привабливих інноваційних проектів;
низький рівень культури корпоративного керування в малих фірмах, нечітке
розуміння особливостей стратегій інноваційного розвитку й можливостей
його фінансування; готовність більшості фондів інвестувати переважно в
компанії на стадіях росту й розширення.
Крім того, венчурні фонди в Україні в основному працюють на
відносно невеликих та часто монополізованих ринках в умовах низької
платоспроможності населення. За даними Української асоціації
інвестиційного бізнесу, загальна кількість компаній з управління активами в
Україні продовжує зменшуватися. До того ж венчурні фонди в нашій країні
інвестують не в ризикові інноваційні проекти, не високотехнологічні
виробництва, а функціонують на споживчих ринках, таких як, виробництво
продуктів харчування та будівельних матеріалів, роздрібна торгівля, туризм,
страхування, ринок нерухомості, тобто там, де мають швидкий прибуток з
низькими ризиками.
Отже, лише комплексними заходами з боку держави можна вирішити
зростаючі проблеми венчурного інвестування, зокрема, шляхом
стимулювання інноваційної діяльності, забезпечення розвитку фондового та
страхового ринку, формування розвиненої інноваційної інфраструктури,
створення належних умов для продуктивної діяльності «бізнес-ангелів» і
венчурних фондів. Все це сприятиме розвитку різних форм венчурного
інвестування та скеруванню капіталу у високотехнологічні виробництва.

РОЛЬ ТЕХНОПАРКІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Автор: ст. гр. ПА-11 Перцев Артем Вадимович
Керівник: канд. екон. наук., доц. Єгорова Ю.В.
Сьогодні
вирішення
проблеми
підвищення
ефективності
функціонування економіки України тісно пов'язане з прискореним розвитком
інноваційної сфери. Активізація інноваційної діяльності сприяє зростанню й
подальшому розвитку економіки, її технологічній модернізації. За
допомогою інновацій створюються нові та розширюються наявні
виробництва, з'являються додаткові робочі місця, забезпечується освоєння й
244

вихід на ринок нових товарів. Основними серед елементів інноваційних
структур, що поєднують в єдине ціле освіту, науку та виробництво, є
технологічні парки, які мають величезне значення для економічного
зростання країни.
Технопарк – це науково-виробничий територіальний комплекс, головне
завдання якого полягає у формуванні максимально сприятливого середовища
для розвитку малих і середніх наукомістких інноваційних фірм.
Створення та функціонування технопарку спрямовані на максимальне
зближення науки та виробництва, прискорення передачі та впровадження
результатів науково-дослідної діяльності у сферу матеріального виробництва
для їх комерціалізації. Він засновується для розвитку та просування
наукомістких технологій, формування та підтримки нових ризикових
проектів та підприємств, що їх упроваджують.
В основу створення технологічних парків покладена координація
діяльності та співробітництво таких головних ланок, як наука, вища школа,
державний сектор, виробництво, приватні компанії, місцеві та регіональні
органи управління.
В Україні технопарками є добровільні об’єднання, які спеціалізуються
на науковій, науково-технічній та підприємницькій діяльності та
представляють собою інноваційні структури у вигляді груп юридичних осіб,
що діють на підставі угоди про спільну діяльність. Основне завдання
технопарку в Україні – перетворити різноманітні наукові розробки в
реальний товар, у певну корисну продукцію та вивести цю продукцію на
ринок.
Життєздатність фірм та підприємств технопарку залежить від ступеня
розвитку ринкової інфраструктури, можливості найняти або побудувати
відповідне приміщення, отримати кредит, придбати устаткування, сировину,
комплектуючі, налагодити комплекс реклами та збуту. Одне з головних
питань, яке постає при створенні будь-якого технопарку полягає в тому, чи
можна в умовах існуючої нині в Україні економічної системи забезпечити
повноцінну діяльність технопарку. Слід зазначити, що на сьогодні
забезпечити дієву та ефективну систему, яка побудована виключно на досвіді
розвинутих країн в наших умовах не можна, тому що ще не має відповідного
соціально-економічного середовища, розвинутого ринку праці, ринку
капіталів тощо. Тому в Україні необхідно розробляти, впроваджувати та
удосконалювати власну концепцію створення технопарків, яка б враховувала
сучасні особливості української економіки та законодавства.
Шляхом створення і подальшого розвитку технопарків в Україні можна
вирішити багато проблем:
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по-перше, активізувати та прискорити процеси передачі у
виробництво науково-технічних розробок і знань, отриманих у результаті
фундаментальних та прикладних досліджень;
по-друге, стимулювати становлення і розвиток малого
інноваційного та виробничого підприємництва;
по-третє, мобілізувати фінансові ресурси приватного сектора,
підприємств, банків, органів влади для активізації інноваційної діяльності;
по-четверте, оптимізувати розміщення виробництв, праці і
капіталу у тих регіонах, де для цього є необхідні умови;
по-п’яте, створювати нові робочі місця з виробництва
інноваційної продукції.
Отже, сьогодні технопарки є єдиною реальною формою інноваційної
діяльності в Україні і потребують посиленої державної підтримки.

ПРІОРИТЕТНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Автор: ст. гр. ПА-11 Рожда Олександр Олександрович
Керівник: канд. екон. наук., доц. Єгорова Ю.В.
На сучасному етапі у зв’язку з євроінтеграцією України набирає
актуальності питання проведення послідовної інноваційної політики, яка
буде орієнтована на набуття рівноправного членства в міжнародних
інтеграційних угрупуваннях.
Інноваційна політика держави має бути спрямована на формування
таких умов для діяльності суб’єктів, за яких вони були б зацікавлені й
спроможні виробляти і виготовляти нові види продукції, впроваджувати
сучасні наукомісткі, екологічно чисті технології, підвищувати на цій основі
конкурентоспроможність економіки.
Основними цілями інноваційної політики держави є забезпечення
довгостроково розвитку та ефективне використання інноваційного
потенціалу, матеріальних і фінансових ресурсів, які будуть спрямовані на
створення сучасних технологій.
Сьогодні стратегічним пріоритетом інноваційної політики таких країн,
як, наприклад, Швеція, Німеччина, Великобританія, Нідерланди є розробка
не ординарних, а радикальних інновацій.
Процес євроінтеграції сприяє динамічному розвитку науковотехнологічної сфери за рахунок співробітництва і кооперації в рамках союзу
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та за його межами. В межах ЄС країни об’єднують свої зусилля та ресурси
для проведення масштабних досліджень, розробок і комерціалізації
інновацій. Як показує практика, розробка і комерціалізація будь-якого виду
нової продукції, а особливо наукоємної та високотехнологічної є дуже
складним та ризикованим процесом. Внаслідок співробітництва в
інноваційній сфері відбувається: зниження ризиків, пов’язаних із
особливостями розробки інновацій, спільне вирішення актуальних завдань
економічного розвитку із скороченням витрат та часу, а також забезпечується
ефективне використання національного інноваційного потенціалу.
На сучасному етапі зростання масштабів співробітництва країн ЄС у
інноваційній сфері зумовлює поширення взаємозв’язків між різними
суб’єктів міжнародного бізнесу і виникнення на цій основі міжнародних
науково-освітніх центрів, технопарків та лабораторій.
Інноваційний розвиток України знаходиться на доволі низькому рівні,
що, в основному, зумовлено відсутністю цілеспрямованої й комплексної
інноваційної політики держави та ринкових стимулів до інноваційної
діяльності. Крім цього, інноваційний розвиток України суттєво гальмують:
низька ефективність національної стратегії ті механізму її реалізації,
недостатній рівень економічного та науково-технічного співробітництва із
розвиненими країнами, відсутність розвиненої національної інноваційної
системи, незначний обсяг фінансування інноваційної сфери тощо.
Пріоритетними цілями та завданнями інноваційної політики України в
контексті євроінтеграції мають стати: забезпечення державно-приватного
партнерства у інноваційній сфері; збільшення фінансування на розвиток
НДДКР; сприяння розвитку венчурної інвестування як основного джерела
фінансування радикальних інновацій на початкових етапах їх життєвого
циклу; досягнення певного рівня узгодженості вітчизняного законодавства у
сфері інтелектуальної власності з правовими нормами Євросоюзу;
спрямування інноваційної політики на побудову ефективної співпраці з
міжнародними організаціями у проведенні наукових досліджень.
Отже, враховуючи євроінтеграційну стратегію України, дуже
актуальною є розробка нової інноваційної політики держави, яка має
відповідати інтересам українського народу, враховувати стан і тенденції
інноваційного розвитку розвинених країн, забезпечувати інтенсивний
економічний розвиток, заснований на сучасних та перспективних інноваціях.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ КРАЇНИ
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Автор: ст. гр. ПА-11 Ярошенко Анастасія Олександрівна
Керівник: канд. екон. наук., доц. Єгорова Ю.В.
На сучасному етапі у інноваційному розвитку Україна суттєво відстає
від розвинених країн світу. Відомо, що у забезпеченні динамічного
інноваційного розвитку важливу роль відіграє інтелектуальний капітал, який
є основним джерелом інновацій. Проте, значна технологічна відсталість
економіки, низький рівень інноваційної активності бізнесу свідчать про те,
що в Україні або не сформовано достатнього інтелектуального капіталу, або
він неефективно використовується.
Інноваційний розвиток країни у сучасних умовах практично не
можливий без активної інтелектуальної діяльності. Інтелектуальна діяльність
стає головною умовою економічного прогресу, а інтелектуальний капітал –
найважливішим джерелом інноваційного розвитку країни.
Процес формування економіки знань, основу якої складає розвиток
інтелекту, формування і збереження знань переважно в електронних
системах, обмін знаннями, створення об’єктів інтелектуальної власності та їх
подальше використання нині набуває все більшої актуальності.
Сьогодні існує велика кількість проблем на шляху формування і
використання інтелектуального капіталу в Україні. Серед них найбільш
гострими вважаються проблеми розвитку вітчизняної освіти, науки,
формування об’єктів інтелектуальної власності та використання їх у
виробничому процесі.
Система вищої освіти є основою формування інтелектуального
капіталу і вирішує низку важливих завдань: підготовка висококваліфікованих
фахівців для всіх сфер економічної діяльності, розвиток науки та наукових
кадрів, відтворення знань, формування світогляду та загальної культури
молоді.
В Україні вища освіта як сфера формування висококваліфікованих
кадрів останніми роками розвивалась досить суперечливо. Це зумовлено не
лише демографічними, але передусім соціально-економічними процесами,
серед яких можна виділити: загострення проблеми працевлаштування
фахівців, особливо в науковій сфері; низький рівень оплати праці
висококваліфікованих кадрів; недофінансування системи вищої освіти,
скорочення її матеріально-технічної бази; збільшення міграції молоді на
навчання за кордоном, зокрема у країни ЄС.
Спостерігається також негативна тенденція скорочення підготовки
наукових кадрів та забезпечення ними науково-дослідної сфери. Наукова
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формуванням
ресурсів
інтелектуального капіталу, також має суттєві проблеми розвитку. Відсутня
тісна співпраця науки та бізнесу, має місце низька зацікавленість
українського бізнесу у впроваджені наукових розробок у виробництво. А
скорочення наукового сектору економіки України зумовлює зниження його
ефективності, що негативно позначається на інноваційному розвитку.
Отже, у той час як розвинені країни світу формують високорозвинені
інноваційні системи, основою яких є освіта, наука та інтелектуальний
потенціал, в Україні суттєво погіршилися умови формування, нагромадження
та використання інтелектуального капіталу. А це негативно позначається на
можливостях інноваційного розвитку всіх сфер економічної діяльності.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В
УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ
Автор: ст. гр. МО-21 Бородіна Вікторія Сергіївна
Керівник: канд. екон. наук., доц. Єгорова Ю.В.
Перехід України на інноваційну модель розвитку передбачає
модернізацію системи управління високотехнологічними секторами
національного господарства, забезпечення високої ефективності суспільного
виробництва з метою сталого економічного розвитку, вихід на світові ринки
та підвищення якості життя українських громадян. Одним з найголовніших
факторів цього процесу є формування інноваційної інфраструктури, яка має
забезпечити результативність впровадження інноваційних ідей у
виробництво.
Інноваційна інфраструктура визначається як сукупність підприємств,
організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що
надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності. Головною метою
функціонування інноваційної інфраструктури є створення умов для
ефективної взаємодії науки та виробництва, збільшення реального попиту на
нові або істотно вдосконалені продукти, технології та послуги.
До основних елементів інноваційної інфраструктури відносяться: зони
інтенсивного науково-технічного розвитку (технополіси), технопарки,
інноваційні центри (технологічні, регіональні, галузеві), інкубатори
(інноваційні, технологічні, інноваційного бізнесу), венчурні фонди, центри
трансферу технологій та інші.
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До цього часу в Україні так і не сформована розвинена інноваційна
інфраструктура, представлені лише окремі типи інноваційних структур,
діяльність лише незначної частини з них відповідає завданням, які вони
повинні вирішувати. В свою чергу недостатній рівень розвитку інноваційної
інфраструктури неминуче призводить до порушення нормального
виробничого процесу, зниження ділової активності, слабкого розвитку
товарних ринків.
Серед загальних проблем, які гальмують формування розвиненої
інноваційної інфраструктури в Україні, слід виділити наступні:
неефективність державного регулювання щодо створення інноваційних
структур, недотримання принципів верховенства права, недосконалість
інституційного середовища, низький рівень інвестиційної привабливості,
високий ризик інвестування у об’єкти інноваційної інфраструктури, висока
енергоємність економіки, втрата інтелектуального потенціалу і таке інше.
До найбільш значущих факторів розвитку інноваційної інфраструктури
відносяться: стан, особливості та потенціал розвитку національної
інноваційної системи; ефективність державної інноваційної політики та
фінансової підтримки.
Забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури в Україні потребує
здійснення таких основних заходів з боку держави:
збільшення обсягу фінансування науково-дослідних, дослідноконструкторських і технологічних робіт; інноваційних програм і проектів,
заходів, що забезпечують інноваційну діяльність, а також діяльність суб'єктів
інноваційної інфраструктури;
реалізацію сприятливої державної інноваційної політики, що
передбачає вдосконалення законодавчої бази щодо стимулювання
інноваційної діяльності, впровадження спрощених процедур для управління і
оцінки проектів, правовий захист інтелектуальної власності тощо;
надання інтегрованих послуг з підтримки інновацій та
інноваційної діяльності, залучення приватних організацій та експертів з
інновацій до надання послуг, забезпечення інформаційної підтримки,
стимулювання створення ефективних навичок в управлінні інноваціями.
Окремо слід зазначити, що перспективним для України уявляється
створення такої інноваційної структури як банк ідей, що буде акумулювати,
послідовно накопичувати та зберігати нові ідеї, проекти, розробки у будьякій галузі.
Отже, на сучасному етапі інноваційна інфраструктура в Україні є
фрагментарною, характеризується суттєвими асиметріями й диспропорціями
та потребує здійснення заходів державної підтримки.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ
ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Автор: ст. гр. МО-21 Харченко Дар’я Дмитрівна
Керівник: канд. екон. наук., доц. Єгорова Ю.В.
Сучасний стан національної економіки характеризується наступними
проявами економічної нестабільності: загальним спадом виробництва,
низькою конкурентоспроможністю продукції, скороченням обсягів
інвестування та іншими.
У таких умовах інноваційний розвиток є основним фактором
підвищення ефективності діяльності підприємства, поліпшення якості
продукції та економії ресурсів. В його основі лежать безперервні зміни, що
базуються на впровадженні і реалізації інновацій, зумовлюють покращення
кількісних та якісних характеристик діяльності підприємства, забезпечують
зміцнення його ринкових позицій та створюють умови для зростання його
конкурентоспроможності.
Основними проблемами, які перешкоджають інноваційному розвитку
підприємств в Україні, є:
− недосконалість законодавства з питань забезпечення інноваційного
розвитку підприємств;
− недостатня інвестиційна підтримка інноваційного розвитку
підприємств та висока вартість залучення позикових коштів;
− відсутність у керівників підприємств стратегічного бачення
майбутнього розвитку підприємства;
− податковий тиск та корумпованість державних органів, що змушує
підприємства приховувати фінансові ресурси, які за нормальних умов
можуть бути спрямовані на інноваційний розвиток;
− обмеженість доступу до інформації щодо процесів ефективного
інноваційного розвитку.
В умовах економічної нестабільності підприємства не мають власних
коштів на фінансування розробок, а можливість залучення фінансових
коштів із зовнішніх джерел обмежена. У кредиторів немає гарантії
повернення позик та отримання дивідендів, оскільки інноваційній діяльності
притаманно більше ризиків, ніж інвестиційній діяльності.

251

Також більшість підприємств в Україні характеризуються високою
ресурсомісткістю та енергоємністю виробництва, зношенням обладнання, що
зумовлює відсутність у них сучасної бази для впровадження інновацій.
Крім цього, нестійка економічна ситуація в Україні ускладнює
достовірне оцінювання попиту на інноваційну продукцію навіть на
короткострокову перспективу.
Внутрішнє середовище підприємств також характеризується наявністю
значних проблем: скороченням кваліфікованих кадрів - генераторів
інноваційних ідей, відсутністю механізмів стимулювання інноваційної
ініціативності працівників через премії, доплати, інші форми матеріального
стимулювання, низькою платоспроможністю підприємств.
З метою вирішення визначених проблем кожне підприємство має
розробляти стратегію свого інноваційного розвитку, в якій встановлюються
цілі, пріоритети, визначаються напрямки, механізми і можливі варіанти
вирішення інноваційних проблем, наводяться ключові заходи щодо реалізації
інноваційної діяльності підприємства.
Отже, сьогодні стимулювання інноваційного розвитку підприємств стає
однією з передумов успішного позиціонування України на міжнародних
ринках. Проте в умовах невизначеності та економічної нестабільності вони
стикаються із серйозними перешкодами, вирішення яких лежить у площині
державної інноваційної політики.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ПЛАЗМОВОГО РІЗАННЯ МЕТАЛУ
Автор: ст. гр. АПм-14 Клеба Ганна Олегівна
Керівник: канд. істор. наук, доц. Євсєєв С.Є.
Плазмова різка - це один із способів розкрою металу, при якому в
якості ріжучого інструменту виступає струмінь плазми. Між електродом і
соплом запалюється електрична дуга, в сопло подається газ (повітря або
кисень) в 6-8 атмосфер, при взаємодії з електричною дугою газ нагрівається
до температури 5000-30000℃ і перетворюється в плазмовий струмінь.
В сучасних виробництвах можна підвищити ефективність плазмового
різання за рахунок автоматизації управління машиною плазмового різання в
складі потокової лінії. Однією з особливостей технології плазмового різання
є застосування 3 різних плазмоутворюючих середовищ: повітря, кисень,
суміш аргону з воднем, суміш азоту з воднем (для різання алюмінієвих
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сплавів рекомендується суміш аргону з воднем). За даними експериментів
застосування різних плазмоутворюючих середовищ призводить до зміни
швидкості різання і якості різу, які в значній мірі зв'язуються з
температурним полем металу, що розрізає.
В умовах ринкової економіки пред'являються більш високі вимоги до
економічності процесу, яка визначається його продуктивністю, питомою
витратою електроенергії і швидкозношуваних частин плазмотронів,
витратами на виконання супутніх операцій (розмітки, маркування,
оброблення кромок деталей під зварювання і їх комплектації), витратами на
обладнання та реалізацію природоохоронних заходів. Це обумовлює
необхідність дослідження і розробки економічних режимів плазмового
різання і сучасних схем автоматизованих ділянок виготовлення листових
деталей.
Основним напрямком удосконалення процесу плазмового різання є
застосування плазмового різання на поверхні води при знижених значеннях
сили струму з використанням джерел живлення дуги з мікропроцесорним
управлінням, що забезпечують плавне регулювання сили струму дуги в
діапазоні від 50-100 до 250. Дані заходи дозволять зменшити в 2 і більше
разів ширину різу, підвищити його точність, зменшити теплові деформації
деталей, ширину зони термічного впливу і кількість шкідливих викидів в
атмосферу, знизити до допустимих значень шум від плазмового різання,
забезпечити економію електроенергії і зниження сумарних витрат на вирізку
деталей.
Також, при підвищенні кваліфікації різника можна збільшити
швидкість різання, що в свою чергу, збільшить продуктивність і знизить
витрати на різання.
Отже, при грамотній організації виробництва можна збільшити
коефіцієнт використання робочого часу різником, що теж збільшить
продуктивність і значно знизить витрати на різання. Так при збільшенні
цього коефіцієнта до 50% і збільшенні швидкості різання до 16-17 мм/с
довжина різу за 1 годину (на прикладі 1м стального листа, товщиною 20мм)
складе вже 30 метрів, в результаті чого продуктивність зросте на 125% і
складе 17,5 тон в зміну, що призведе до зниження собівартості різання майже
в два рази. Тому завдання підвищення ефективності автоматизованого
плазмового різання деталей є актуальним і в його вирішенні зацікавлені
практично всі підприємства.
ТРАНСПОРТНІ ПРОБЛЕМИ МІСТА ДРУЖКІВКА:
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
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Автор: ст. гр. АПм-14 Коптелова Анастасія Юріївна
Керівник: канд. істор. наук, доц. Євсєєв С.Є.
Транспортний сектор відіграє важливу роль у соціально-економічному
розвитку країни, адже розвинена транспортна система є передумовою
економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності національної
економіки і якості життя населення.
За оцінками експертів коефіцієнт транзитності України є одним з
найвищих в світі. Геостратегічне положення між країнами Європи, Азії та
Близького Сходу дозволяє їй бути вигідним транзитним мостом для
перевезень товарів та пасажирів. Але для того, щоб скористатися з цього
ресурсу потрібно мати добре розвинений транспортний комплекс, високий
рівень розвитку транспортної мережі, високу якість транспортних послуг,
регулярність перевезень, швидкість, збереження товару та впровадити
відповідну державну політику.
Оцінюючи стан функціонування транспортної галузі, слід зазначити,
що країна генерує набагато більші транспортні перевезення і обсяги
порівняно зі своїм ВВП, ніж будь-яка інша країна в Європі, через велику
частку продукції сільського господарства і важкої індустрії в перевезеннях
країни. Це означає, що транспортні витрати складають набагато більшу
частку остаточної ціни багатьох товарів. Тому транспортна система має
значний потенціал для поліпшення сукупної продуктивності і регіональної
конкурентоспроможності.
Внаслідок постійно зростаючих комерційних і пасажирських
перевезень деякі стратегічні ділянки мережі автомобільних доріг
функціонують на максимумі своїх можливостей. Значні частини мережі
потребують модернізації згідно з вимогами європейських технічних
стандартів і стандартів безпеки. Статистка безпеки руху в Україні
залишається однією з найгірших в Європі за кількістю ДТП і нещасних
випадків зі смертельним наслідком.
Сьогодні транспортний сектор економіки України у цілому
задовольняє базові потреби економіки та населення у перевезеннях. Рівень
безпеки, показники якості та ефективності перевезень пасажирів та вантажів,
енергоефективності, техногенного навантаження на довкілля не відповідають
сучасним вимогам.
Висвітлені проблеми повною мірою стосуються і транспортної системи
міста Дружківка, до якої входить автомобільний та транзитний залізничний
міжміський та приміський транспорт. На залізничному транспорті тут
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необхідно вирішити достатньо складну проблему розподілу мережі на лінії з
переважно вантажним та переважно пасажирським рухом та підвищити
частоту руху пасажирських поїздів.
Залишається низьким рівень сервісного обслуговування клієнтів,
недостатньо
використовується
наявний
транзитний
потенціал.
Спостерігається відставання в розвитку транспортної інфраструктури,
транспортно-логістичних технологій, мульти модальних перевезень, що
зумовлює високу частку транспортних витрат у собівартості продукції.
Отже, хоча сьогодні транспортний сектор економіки України, в тому
числі і міста Дружківки, в цілому задовольняє лише базові потреби
економіки та населення в перевезеннях, рівень безпеки, показники якості та
ефективності перевезень пасажирів та вантажів, енергоефективності,
техногенного навантаження на довкілля не відповідають більшості
міжнародних вимог. Спостерігається відставання в розвитку транспортної
мережі та транспортних технологій від європейського рівня.

МОДЕЛЬ АДМIНIСТРАТИВНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ МАКСА ВЕБЕРА
Автор: ст. гр. АПм-14 Березовець Вікторія Валеріївна
Керівник: канд. істор. наук, доц. Євсєєв С.Є.
У будь-якому суспільстві поділ праці породжує корпоративні інтереси,
які виявляються у корпоративній свідомості. Саме в ній відбиваються і
специфічні інтереси працівників сфери управління, їхнє прагнення до
монополії і привілеїв. Конфлікт інтересів різних соціальних груп неминучий.
Корпоративні інтереси управлінської еліти, безперечно, зумовлені
політичним режимом, який вона обслуговує, однак її корпоративні інтереси
виявляються і в раціональності завдань, які вона виконує. Ця соціальна група
– компонент будь якого політичного режиму. Головне її призначення –
раціоналізація системи управління, діяльність її має бути інституційно
регламентованою.
Соціологічну концепцію раціоналізації колективної діяльності, і
насамперед у сфері управління, розробив відомий німецький учений Макс
Вебер. Також він високо цінував філософію Г. В. Ф. Гегеля і спирався на її
постулати при опрацюванні теоретичних проблем держави і чиновництва.
Наступною основоположною засадою соціологічних поглядів М.
Вебера є концепція раціональності. Ідею раціональності М. Вебер заклав і в
основу моделі ідеального типу сучасної адміністративної організації,
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створивши теорію раціональної бюрократії. Появу бюрократії німецький
вчений тісно пов'язував з ґенезою раціональної держави і права. Влада
підкоряється тільки праву, а діяльність бюрократії здійснюється на основі
раціональної рутинізації і має формалізовану знеособленість, тобто
знеособленість владних процесів. Вебер вважав, що громадяни підкоряються
не чиновнику, а праву; чиновник лише втілює дане право в життя. Тому, за
Вебером, легальне панування і бюрократичне управління – результат
багатовікового процесу раціоналізації права.
Вебер визначав демократію як єдність двох основних моментів: поперше, це неможливість перетворення групи чиновників на замкнений стан
за рахунок загальної доступності адміністративних посад; по-друге,
обмеження адміністративної влади за рахунок розширення сфери впливу
громадської думки.
Раціональний тип бюрократії за Вебером повинен мати такі ознаки:
– організація будується на засадах ієрархії;
– уся діяльність управління ґрунтується на максимально можливому
поділі праці, розчленуванні на найпростіші, елементарні операції;
– в організації забезпечується формальна процедура прийняття
рішення, що регулюється послідовною системою абстрактних правил,
справно прикладаючи їх до окремих випадків;
– ідеальний керівник управляє своїм апаратом в дусі формалістичної
безособовості, безособових міркувань та емоцій, принцип безособовості –
головне в управлінні;
– служба в бюрократичній організації є особливою професією.
Тільки наявність всіх цих властивостей забезпечує легальне панування.
Кому і віддавав М. Вебер перевагу над бюрократією в ефективності
використання знання, так це підприємцеві, зацікавленому приватному
індивідові.
Отже, бюрократія і професійна кваліфікована праця службовців М.
Вебером ототожнюються. Бюрократія – ідеальний тип організації, а отже, сам
цей термін вживається ним тільки в позитивному розумінні. Бюрократична
організація – це особливим чином упорядкована соціальна система. Вона
технічно вища щодо інших форм організації, а спеціальні знання е головним
джерелом адміністративної (бюрократичної) влади.
Хоча М. Вебер і відсікав у своїй характеристиці ідеального типу
бюрократії її негативні сторони, проте це не означає, що він не бачив
небезпеки переродження її на привілейовану касту суспільства. Учений
припускав, що можливі гарантії від бюрократичних зловживань владою
(певна система рекрутування, освіта, перевірка кваліфікації, ієрархія, висока
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службова платня і підвищена пенсія в старості) можуть покласти початок
новим становим привілеям бюрократії.

КОНЦЕПЦIЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI КОРПОРАЦІЇ
ЧЕСТЕРА БЕРНАРДА
Автор: ст. гр. АПм-14 Губарєва Катерина Олексіївна
Керівник: канд. істор. наук, доц. Євсєєв С.Є.
Посилення взаємозв'язку і сплетіння всіх сторін діяльності організації:
виробничої, фінансової, маркетингової, соціальної і, екологічної та інших, а
також розширення, ускладнення і інтенсифікація як внутрішніх, так і
зовнішніх відносин привело до формування в середині XX століття так
званого системного підходу, який придбав важливе значення при
обґрунтуванні управлінських рішень в різних областях.
Системний підхід виходить з того, що будь-яка організація є система,
кожен з елементів якої, хоча і має свої обмежені цілі, але при цьому як
найтісніше пов'язані з іншими елементами. Відповідно до цього управлінські
дії не просто функціонально випливають одне з одного, на що робив акцент
прецесійний підхід, а всі без винятку надають один на одного як
безпосереднє, так і опосередкований вплив. Зміни в одному з них неминуче
зумовлюють зміни в інших, а в кінцевому результаті у всій організації. Тому
кожен керівник, приймаючи власні рішення, повинен враховувати їх наслідки
для спільних інтересів.
Одним з представників системного підходу, вперше які розглянув
підприємство, як соціальну систему, був американський дослідник Честер
Бернард (1887 - 1961).
За думкою Бернарда, фізичні та біологічні обмеження, властиві людям,
змушують їх об'єднуватися в узгоджено діючі групи (соціальні системи), і
подальша співпраця людей в їх рамках залежить від результатів (досягнення
мети) і ефективності (мінімізації витрат). Будь-яку таку систему можна
розділити на дві частини: організацію, що містить тільки взаємодія людей, і
інші елементи.
Теорія,
дослідження
і
практика
корпоративної
соціальної
відповідальності розроблялася і формувалася протягом останніх 60-70 років,
хоча інтерес до цієї теми позначився ще до Другої світової війни: свідоцтва
про заклопотаність з приводу соціальної відповідальності з'являлися і раніше,
в 1930-х і навіть 1920 х рр. (З перервою на Велику депресію в США).
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Значний суспільний резонанс викликала миттєво стала класичною робота
економістів Адольфа Берле і Гардінера Мінза «Сучасна корпорація і
приватна власність». На їхню думку, великі корпорації повинні
перетворитися в «абсолютно нейтральну технократію, що врівноважує
різноманіття вимог різних груп в суспільстві і що закріплює за кожною з них
частина потоку доходів на основі громадської політики, а не приватної
жадібності».
З публікацій раннього періоду слід відмітити і книгу Честера Бернарда
«Функції керівника». У ній автор визначив феномен, який ми сьогодні
називаємо «людина організації», стверджуючи, що «головною рисою
керівника, що дає найбільший внесок у загальну справу (і його
найголовнішим якістю), повинна стати відданість справі, причому особисті
спрямування керівника повинні бути підпорядковані інтересам організації ».
Ідеї Барнарда про сутність лідерства знайшли відображення в роботах
багатьох його послідовників. Крім того, він розмірковував про корпоративну
культуру і системі цінностей за 30 років до того, як світ менеджменту
зрозумів важливість подібних концепцій.
Отже, спираючись на системний підхід, Бернард в своїй роботі висунув
концепцію соціальної відповідальності корпорації, відповідно до якої
менеджмент повинен враховувати в світлі перспективних інтересів
організації ті соціальні наслідки, які виникають в результаті прийнятих
рішень як всередині неї, так і в зовнішньому середовищі.

ТРАДИЦІЙНА І ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИРОБНИЦВА
Автор: ст. гр. АПс-31 Оксенич Сергій Максимович
Керівник: канд. істор. наук., доц. Євсєєв С.Є.
Традиційна концепція організації виробництва найбільш прийнятна
для умов "ринку продавця", в той час як логістична концепція — для "ринку
покупця". Якщо попит перевищує пропозицію, то впевненість у тому, що
будь-яка партія виготовленої продукції буде реалізована, обумовлює
функціонування витратною виробництва. Більше уваги приділяється
максимальному завантаженню виробничих, потужностей і зниженню
собівартості одиниці продукції шляхом збільшення продуктивності
обладнання за одиницю часу. Завдання підвищення ефективності
інфраструктурних операцій і процесу реалізації мають другорядне
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значення. Маємо іншу ситуацію, коли потенційна пропозиція перевішує
попит.
В умовах конкурентної боротьби за споживача проблеми ефективної
реалізації виготовленої продукції стають пріоритетними. Динамічність і
невизначеність попиту на ринку робить недоцільним створення і підтримку
великих запасів. Одночасно виробники дуже зацікавлені в отриманні
кожного нового, навіть невеликого замовлення. Все це обумовлює потребу в
гнучких виробничих потужностях, які здатні швидко відреагувати на
кон’юнктуру попиту. Запас виробничої потужності виникає при наявності
якісної та кількісної гнучкості виробничих систем.
Якісна гнучкість забезпечується за рахунок наявності універсального
обслуговуючого персоналу і гнучкого виробництва. Кількісна гнучкість може
забезпечуватися різними способами, Наприклад, на деяких підприємствах
Японії основний персонал складає не більш 20% від максимальної кількості
працюючих. Решта 80% - тимчасові працівники.
При цьому зниження собівартості в умовах конкуренції досягається не
збільшенням розмірів партій, які випускаються, або іншими екстенсивними
заходами, а логістичного організацією як окремого виробництва, так і всієї
товаропровідної системи в цілому. Основою такої організації зазвичай є
створення центру управління логістики, у якому зосереджується інформація
та управління всіма зв'язками, що дозволяє забезпечити координацію,
управління і контроль за процесом у цілому.
Однією з найбільш популярних у світі логістичних концепцій, на
основі якої розроблено і функціонує велика кількість мікрологістичних
систем,
є концепція
"планування
потреб/ресурсів"
(requirements/resourceplanning, RP). Концепцію RP часто протиставляють
логістичній концепції "точно у термін" (JIТ), маючи на увазі, що на ній (на
відміну від JIТ - підходу) базуються логістичні системи "штовхаючого" типу.
Базовими мікрологістичними системами, які ґрунтуються на концепції
"планування потреб/ресурсів", у виробництві і постачанні є системи
"планування потреби в матеріалах/виробничого планування потреби в
ресурсах"
(materials/manufacturingrequirements/resource planning.
MRPI/MRPII), а в дистрибуції (розподілі) — системи "планування розподілу
продукції/ресурсів"
Основними цілями системи MRP є:
- задоволення потреби у матеріалах, компонентах і продукції для
планування виробництва і доставки споживачам,
- підтримка низького рівня запасів матеріальних ресурсів,
незавершеного виробництва, готової продукції,
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- планування виробничих операцій, графіків доставки, закупівельних
операцій.
У процесі реалізації цих цілей система MRP забезпечує потік планових
кількостей матеріальних ресурсів і запасів продукції на горизонті
планування.

МЕТОД ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ І РОЗМІР ЗАПАСІВ
У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
Автор: ст. гр. АПс-31 Русовський Артем Олександрович
Керівник: канд. істор. наук., доц. Євсєєв С.Є.
Сучасний стан вітчизняної логістики залишається суперечливим. З
одного боку спостерігається неабиякий інтерес серед науковців та
освітянських програм до розвитку логістичного менеджменту, проте з боку
підприємницьких суб’єктів господарювання існує проблема з його
сприйняттям, в тому числі і в будівельній галузі. Багато керівників компаній
слабо уявляють собі потенційні можливості логістики в поліпшенні бізнесу
та підвищенні конкурентоспроможності своїх фірм. Логістика ― наука про
оптимальну організацію переміщення матеріальних та інформаційних
потоків, а також управління рухом згаданих потоків в межах господарської
одиниці. Це ефективне управління матеріальними та пов'язаними з ними
інформаційними й фінансовими потоками з оптимальними витратами всіх
ресурсів для повного задоволення вимог споживачів. Важливим фактором,
що визначає методи синхронізації в логістиці, є логістична концепція, в
межах якої розглядаються процеси в логістичній системі. Логістичну
концепцію можна трактувати як парадигму і платформу підтримки бізнесу та
інструментарій оптимізації ресурсів підприємства під час управління
основними і супутніми потоками. Логістична концепція несе в собі важливу
роль, оскільки за допомогою різних методів логістики можна спростити
процеси комунікацій між різними структурними одиницями. Одним із
методів якої є реагування на попит, оскільки на сьогоднішній день споживчі
вимоги до продукції досить мінливі. Зазначена концепція дозволяє
підприємству максимально швидко реагувати на зміну попиту на ринку, в
тому числі і будівельних послуг, за допомогою швидкого поповнення запасів
в тих місцях, де прогнозується зростання цього попиту. Також дана
концепція сприяє покращенню координації та відносин між виробниками,
посередниками та роздрібними торговцями, якщо їх розглядати як складові
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інтегрованого логістичного ланцюга. До переваг концепції "реагування на
попит" можна віднести: покращення управління запасами за допомогою
інформації про потреби споживачів та запасів; точне планування поставок
товарів та послуг через знання об’ємів продукції і запасів в місцях продажів;
гнучке реагування постачальників на коливання споживчого попиту;
оптимальне розміщення складських приміщень, виробничих підрозділів
тощо; стабільні відносини між партнерами, які беруть участь у ланцюгу
поставок, що в свою чергу знижує ризики та підвищує ефективність
логістичних процесів. В основі реагування на попит використовується метод
визначення точки замовлення — показника, що використовується в системах
контролю за об’ємами запасів на складах. Його функція полягає у визначенні
нижньої межі запасів та своєчасного перезамовлення на поставку.
Прогнозування попиту є однією із складових ефективного використання
методу точки замовлення. Ключовим фактором такого прогнозування має
бути точність, оскільки чим точніші прогнози, тим ефективнішим буде
замовлення. Використовуючи вище зазначену концепцію постачальник
задовольнятиме потреби кінцевих ланок мережі в товарах та послугах через
виключення необхідності відслідковування одиничних продажів, що швидко
реалізовуються для оцінки рівня запасів. Реагування на товарну категорію
надає можливість виробникам підвищувати ефективність та гнучкість
поповнення товару на складах, збільшувати їх відповідальність за підтримку
запасів відносно попиту.
Таким чином, логістика — активний інтегруючий потенціал, що
здатний поліпшити взаємодію між постачанням, виробництвом,
маркетингом, дистрибуцією та організацією продажів в компанії. На
особливу увагу заслуговує логістична концепція швидкого реагування на
розмір запасів товарів та асортимент будівельних послуг, що
використовуються у побудові системи логістичного менеджменту на
підприємствах будівельної галузі.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ
НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА "S-Kap"
Автор: ст. гр. АПс-31 Тимашов Андрій Костянтинович
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Керівник: канд. істор. наук., доц. Євсєєв С.Є.
Підсистема обслуговування споживачів займає особливе місце у
логістичній системі. Перша особливість цієї підсистеми полягає в тому, що
споживач, на якого спрямовано логістичний сервіс, є частиною системи, а не
тільки її метою. Тому під час формування підсистеми логістичного сервісу
споживачів необхідно розглядати як специфічний структурний елемент,
інтегрований зовнішнім середовищем у логістичну систему. Інша
особливість підсистеми логістичного сервісу полягає в тому, що саме вона є
базою у забезпеченні зворотних зв’язків між споживачами і виробниками
логістичних послуг. Широка номенклатура логістичних послуг і значний
діапазон, у якому може змінюватися їх якість, вплив послуг на
конкурентоспроможність підприємства і величину витрат, а також деякі інші
фактори підкреслюють необхідність для підприємства мати точно визначену
стратегію в сфері логістичного сервісу. Формування системи логістичного
сервісу включає в себе вирішення проблеми пошуку оптимального рівня
логістичного сервісу при оптимальному рівні витрат. Цей процес включає в
себе наступну послідовність дій: 1) сегментація споживчого ринку – його
поділ на групи споживачів відповідно до набору послуг яким віддають
перевагу споживачі; 2) визначення переліку найбільш значимих для
споживача послуг; 3) ранжування послуг вибраного переліку, зосередження
зусиль на найбільш значимих послугах;
4) визначення стандартів послуг в розрізі окремого сегмента ринку; 5)
оцінка послуг, що надаються; встановлення взаємозв'язку між рівнем сервісу
і вартістю послуг; визначення рівня сервісу, необхідного для забезпечення
конкурентоспроможності підприємства; 6) встановлення зворотного зв'язку з
покупцем за для забезпечення відповідності потреб споживача рівню послуг,
що надаються.
Саме в такій послідовності, професійно організовано логістичний
сервіс на підприємстві "S-Kap". Сегментація споживчого ринку тут
здійснюєся за географічним фактором, за характером сервісу. Вибір
значимих для покупців послуг, їх ранжування, визначення стандартів послуг
здійснюється шляхом опитування. Оцінка послуг, які надаються,
визначається різними способами. Наприклад, рівень надійності постачання
вимірюється часткою поставлених вчасно партій. Ресурси підприємства
концентруються на наданні покупцям виявлених, найбільш важливих для них
послуг.
Проблема оптимізації об'єму логістичного сервісу полягає у визначенні
кількості та рівня надання послуг, за якого затрати на надання та
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обслуговування цих послуг будуть мінімальними. Незначний рівень сервісу
не дає можливості отримати максимальний прибуток, оскільки на цьому
відрізку прибуток від реалізації послуг є або меншим за витрати, або
переважає їх незначно. Так само й надлишковий рівень сервісу не сприяє
оптимізації прибутку від реалізації послуг, оскільки при таких значеннях
рівня сервісу затрати є більшими ніж прибутки. Незважаючи на наявність
значної кількості інструментів забезпечення відповідного рівня сервісу
логістичних операцій, неможливо отримати максимально точні дані про
рівень сервісу на підприємстві, що пояснюється рядом особливостей
логістичного сервісу у порівнянні із продуктовими характеристиками. До них
належать: невідчутність сервісу – постачальникам сервісу важко пояснити,
що саме вони пропонують покупцям, до моменту покупки, так само як і
покупцям важко оцінити рівень сервісу; покупець часто приймає
безпосередню участь у виробництві послуг, в деяких випадках виробництво
послуги є неможливим без покупця; час і місце виробництва послуг
співпадають із часом і місцем споживання послуги, відповідно вони не
можуть транспортуватися і складуватися; покупець ніколи не стає власником
самої послуги – тільки її результатом;
Незважаючи на ці особливості, на підприємстві "S- Kap" вдається
досягнути високого рівня сервісу.

ЛОГІСТИКА І СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ ТЛК "СІБАВТО"
Автор: ст. гр. АПс-31 Ульянов Олексій Володимирович
Керівник: канд. істор. наук., доц. Євсєєв С.Є.
Стратегічне планування – це основна функція стратегічного управління
підприємством. Воно визначає раціональне поєднання перспективних планів
діяльності підприємства, встановлення чіткого порядку їх розробки,
визначення планових показників і критеріїв оцінки діяльності персоналу,
здійснення планів і контроль за їх виконанням. У системі логістичного
менеджменту будь-якого підприємства проблема стратегічного планування
стає досить актуальною у сучасних умовах розвитку ринкових відносин.
Функція планування передбачає вирішення двох глобальних питань:
якими мають бути цілі організації і що повинні робити члени організації, щоб
їх досягти. За допомогою планування можна перевести фірму, як систему, з
висхідного, базового рівня на визначений рівень розвитку шляхом
263

маневрування і зосередження сил і засобів на пріоритетних напрямках своєї
діяльності, а також визначати перспективи розвитку і майбутній стан фірми.
Планування складає основу системи логістичного управління
підприємства при виконанні будь-якої з характерних для неї функцій. Це
деяка система методичних прийомів (робіт та процедур), виконання яких у
певній послідовності дозволяє забезпечити ефективність управлінських
рішень. Дотримання принципу системної єдності етапів «стратегічне
планування – бізнес-планування – перспективне планування – поточне
планування – оперативне планування» дозволяє послідовно та дозовано
розкривати невизначеності, що пов'язані із зовнішнім середовищем
діяльності підприємства, а також стан самого підприємства як бізнес системи
і його окремих підсистем (окремих виробництв і підрозділів). Нехтування
одним з елементів такої системи може призвести до: - зниження точності
планування, а відповідно, до зниження ефективності рішень, що
приймаються; - підвищення ризику при прийнятті управлінських рішень.
Стратегічне планування у системі логістичного менеджменту – це
організаційне стратегічне передбачення, внутрішня координація, розподіл
ресурсів між декількома напрямками логістичної діяльності підприємства з
метою її адаптації до очікуваних змін зовнішнього середовища. Метою
стратегічного планування логістики є уточнення цілей і завдань конкретних
напрямків логістичної діяльності з урахуванням більш глибокого
дослідження зовнішнього середовища та можливостями підприємства
адаптації.
Значних досягнень у стратегічному плануванні набуло підприємство
ТОВ ТЛК "Сібавто". При розробці стратегічного плану відділ логістики
підприємства чітко діє за наступною схемою: 1. Постановка мети. Вона
визначає концепцію логістики підприємства та основний напрям її розвитку.
Логістичне управління здійснене за наявності такої інформації: цільові
вимоги до об'єкта логістичного управління або ж їх сукупності (у випадку
коли система логістичного менеджменту є багатоцільовою), опис об'єкта
управління та можливих варіантів його розвитку; правила, чи норми, за
якими відбираються варіанти досягнення мети логістичного менеджменту. 2.
Оцінка зовнішнього середовища. Конкретна постановка проблеми
логістичного управління визначає відношення того чи іншого процесу
управління до зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище формує цілі
розвитку як об'єкта логістичного управління, так і самої системи
логістичного управління підприємства, правила, чи норми, за якими
відбираються варіанти досягнення мети логістичного менеджменту. 3.
Планування логістичної стратегії. Проводиться з урахуванням інноваційності
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логістичних технологій в оцінці зовнішнього середовища. 4. Реалізація і
коригування плану логістики.
Такий професійний підхід до стратегічного планування, основу якого
становить логічний системний підхід, дозволяє підприємству ТОВ ТЛК
"Сібавто" протягом останнього десятиліття утримувати лідерські позиції на
ринку логістичних послуг.

ПРОБЛЕМИ БІЗНЕС-ОСВІТИ В УМОВАХ
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. АП-41 Аверкієв Ярослав Володимтрович
Керівник: канд. істор. наук., доц. Євсєєв С.Є.
Здатність суспільства створювати і ефективно використовувати знання,
перетворювати їх в джерело прибутку має визначальне значення для сталого
економічного розвитку і підвищення життєвого рівня населення країни. У
сучасному світі рушійна сила економіки – конкуренція – все більше
зводиться до конкуренції знань. Сьогодні саме «виробництво» знань є
основним джерелом зростання економіки в розвинених країнах. Наприклад, в
Китаї економіка знань, в основі якої освіта, офіційно визнана державною
стратегією розвитку.
Знання у сфері бізнесу дає можливість моделювати алгоритми процесів
з реалізації різних варіантів підприємницьких ідей. Підприємець, що має
знання і навички у сфері бізнесу діє не на підставі відомих і стереотипів, а
веде пошук нестандартних, нетипових рішень. Бізнес-освіта дає можливість
опанувати навички напрацювання та аналізу альтернатив розвитку процесів і
подій у сфері бізнесу, розвивати лідерські якості, раціонально мислити в
умовах нестабільності та стресових ситуацій.
Бізнес-освіта (підприємницька освіта) може бути ефективною лише за
умов, коли здобувачі такої освіти будуть відчувати на власному практичному
досвіді потреби в застосуванні сформованих професійних компетентностей,
усвідомлювати сутність підприємництва як соціально-економічного явища,
замість того, щоб формально здійснювати навчання. Вишам необхідно
сприяти професійній мобільності викладачів та майбутніх фахівців з
підприємництва, що можливе лише за умови побудови тісних,
довгострокових взаємозв’язків з бізнесом.
Становлення інноваційної економіки України, заснованої на знаннях,
вимагає
формування
відповідного
рівня
соціально-економічної,
265

громадянської, моральної культури сучасного підприємця. Це зумовлює
необхідність впровадження в суспільстві якісної економічної освіти, зокрема
бізнес-освіти. Тому основні завдання такої освіти розглядаються з позиції
формування підприємця новітньої формації. Професійна економічна освіта
сьогодні має формуватися у тісному взаємозв’язку з підприємницькою
діяльністю, що забезпечуватиме повноцінну соціалізацію населення що має
підприємницькі здібності, в умовах змін знаннєвого суспільства.
Напрями підвищення якості підприємницької освіти полягають в
наступному.
1. Впровадження в навчальний процес передовий досвід розвинутих
країн у сфері підприємницької (бізнес) освіти.
2. Домінування практичних аспектів організації підприємницької
справи при навчанні.
3. Перманентне застосування інноваційних технологій, методів
навчання та інформаційних технологій.
4. Забезпечення якісного навчання студентами іноземних мов.
5. Інтенсивне залучення провідних (вітчизняних та зарубіжних
фахівців) підприємницької освіти і успішних підприємців для теоретичного і
практичного навчання студентів.
6. Впровадження коучинг-технологій освіти.
7. Підвищення мобільності студентів, сприяння їх зарубіжній практиці.
8. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу на
підставі стажування у провідних університетах, в тому числі закордонних,
успішних компаніях та фірмах.
Таким чином, по-перше, становлення конкурентоспроможної
інноваційної економіки, що спирається на знання; економіки, спроможної до
стійкого зростання неможливо досягнути без докорінної трансформації
економіки й модернізації системи освіти, особливо економічної, з наголосом
на бізнес-освіту. По-друге, в умовах зазначеної економіки не можливо бути
успішним в підприємницькій діяльності без опанування знаннями і вміннями,
професійними компетентностями, необхідними для ведення бізнесу. Це є
важливим завданням бізнес освіти і запорукою підприємницького успіху.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
ХVІІІ - ПОЧ. ХІХ СТ.
Автор: ст. гр. АП – 41 Грицюта Максим Вікторович
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Керівник: канд. істор. наук., доц. Євсєєв С.Є.
Початок вивчення власне української управлінської думки і практики
припадає на кінець XVIII — початок XIX ст. і пов'язаний з працями відомих
українських учених-економістів М. А. Балудянського, В. Н. Каразіна,
А. Самборського, М. Ліванова, П. І. Прокоповича та ін. Проте таке вивчення
не становило якогось спеціального наукового напряму, що було типовим і
для інших країн світу. У той період управління ще не існувало як окрема,
відособлена від інших, галузь знань, хоча усвідомлення потреби в такій науці
поряд з економічною теорією посилювалося. Зокрема, це виявлялося у
висвітленні проблем управління в складі інших наук — історії, права,
політики, філософії та ін. Деякі питання управління відбиті в описах окремих
українських губерній і волостей першої половини — середини XIX ст.
Стосовно України до сказаного вище додається ще одна важлива
обставина: відсутність на той період своєї державності. Останнє стало
причиною тих наслідків, що мали місце в галузі вивчення питань управління
виробництвом.
Першим було те, що дослідження українських учених із питань
управління були лише складовою частиною управлінської думки інших
націй. Інакше кажучи, минуле українського управління тривалий час
розглядалося як історія становлення і розвитку управління в Росії, АвстроУгорщині або в Польщі. До речі, це стосується і таких сфер українського
наукового знання, як право, філософія, соціологія та ін.
Другим наслідком було те, що українські вчені певною мірою
враховували підневільне положення України в складі Російської імперії,
відбивали його при дослідженні економічних проблем, у тому числі питань
управління, виявляли чималий інтерес до української економічної дійсності.
Ця тенденція суперечила зазначеному вище. Світоглядний і теоретичний
фундамент під неї був підведений лише на початку XX ст., коли М.
Грушевський висунув положення про окремий від російського перебіг
історичного розвитку кожного зі східнослов'янських народів. Відтак була
створена можливість і для спеціального вивчення історії управління в
Україні. Проте фактично до 1917 р. ця можливість не була використана.
Одним з найвидатніших вітчизняних вчених вказаного періоду був
М. А. Балудянський (1769— 1847), який народився в Закарпатті. Для свого
часу він здобув гарну освіту, закінчивши юридичний факультет Віденського
університету. З 1789 р. працював професором в Академії Гросс-Вардейнс, а
потім у Пештському університеті викладав політичну економію. У 1803 р.
царський уряд запросив Балудянського на викладацьку роботу в Головний
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педагогічний інститут Санкт-Петербургу. У 1819 р. Інститут було
перетворено в університет, і Балудянський став його першим ректором
(1819—1821). Крім науково-викладацької діяльності, він багато і плідно
працював і як державний чиновник. Уперше в Російській імперії
Балудянський опублікував нариси з історії економічних учень
("Статистичний часопис" за 1806 і 1808 pp.). Системи економічних поглядів
меркантилістів, фізіократів, А. Сміта викладалися ним у поєднанні з
висвітленням господарського й управлінського механізмів, за допомогою
яких передбачалося ці системи реалізувати на практиці. Такий підхід
відіграв, мабуть, вирішальну роль у тому, що Балудянський став одним з
ідеологів і розроблювачів програм буржуазного реформування економічної
системи в Росії. З його ім'ям пов'язані розроблення таких складових цього
реформування, як план М. М. Сперанського ("План фінансів" на 1810 p.),
реформа державних селян П. Д. Кисельова (1837— 1841 pp.), грошова
реформа Є. Канкріна (1839—1843 pp.).

КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ШУХАРТА, ДЕМІНГА,
ФЕЙЄНБАУМА
Автор: ст. гр. АП-41 Любченко Євген Вадимович
Керівник: канд. істор. наук., доц. Євсєєв С.Є.
Однією з основ теорії управління якістю (TQM) є статистичне
мислення, що дає можливість статистично управляти якістю процесів. Своєю
появою статистичне управління якістю, безумовно, зобов'язане
Вальтерові Шухарту (1891-1967). У 1924 р. В. Шухарт запропонував
статистичне роз’яснення поведінки виробничого процесу в часі, що пізніше
було названо контрольними картами. Головною темою його праць стало
спостереження за виробничими процесом і зменшення його змін з
використанням аналізу експериментальних даних, нанесених на контрольну
карту.
Питання якості стали дуже актуальними під час Другої світової війни у
процесі розробки й випуску озброєння. Велика частина з розробленого в цей
період інструментарію, лягла в основу діючих стандартів з вибіркового
контролю готової продукції на відповідність її необхідній якості. Важливу
роль у становленні теорії управління якістю зіграли вчені Вільям Е. Демінг
(1900-1993) і Арманд В.Фейгенбаум (1920-2014). Особливу роль у
забезпеченні якості вони відводили вищому менеджменту. Тільки за умов,
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якщо керівник вірить у необхідність забезпечення якості та приймає в цій
роботі безпосередню й активну участь, можливо безупинне поліпшення
якості.
А.В.Фейгенбаум дав визначення якості як “придатності для
користувача”.
В. Е. Демінг сформулював чотирнадцять принципів, які зараз широко
використовуються в органах суспільного управління в багатьох країнах світ:
1. Постійність мети;
2. Нова філософія;
3. Руйнування залежності від масового контролю;
4. Відхід від практиці закупок за самою дешевою ціною;
5. Поліпшення кожного процесу;
6. Постійна підготовка і перепідготовка кадрів;
7. Введення у практику “лідерства” як метода роботи;
8. Вигнання страху;
9. Руйнування бар'єрів;
10. Відмова від порожніх гасел і закликів;
11. Усунення довільних кількісних норм і завдань;
12. Надання робітникам можливості пишатися своєю працею;
13. Заохочування прагнення персоналу до освіти й самовдосконалення;
14. Обов’язкове дотримування вищим керівництвом наведених вище
принципів, втілення їх в життя.
Починаючи з 50-х років вчені плідно співпрацювали з економістами
Японії.. Японські компанії концентрували свою увагу на методології і техніці
контролю якості. Вони першими усвідомили важливість кращого розуміння
вимог споживача та необхідність систематичного підходу до аналізу його
очікувань з метою виявлення ступеня їхнього впливу на технічні
характеристики створюваного продукту та забезпечення максимальної
цінності продукту споживання.
Таким чином, вони зуміли розробити систему створення й
удосконалення продукту відповідно до вимог і пріоритетів ринку, досягши в
наслідку значного поліпшення якості, витрат часу і вартості продукту –
ключових факторів задоволення споживання й успіху організації, на яких
базується TQM.
ДІАГРАМА ІШИКАВИ ЯК ГРАФІЧНА ІЛЮСТРАЦІЯ ПРОЦЕСУ
ВИЯВЛЕННЯ ПРИЧИН НЕЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Автор: ст. гр. АП – 41 Матяш Данило Вячеславович
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Керівник: канд. істор. наук., доц. Євсєєв С.Є.
Розглянемо діаграми К. Ішикави (1915-1989) на прикладі підприємства.
Промислове підприємство, яке займається випуском яких-небудь деталей,
часто стикається із проблемою розкиду розмірів деталей. Для вирішення цієї
проблеми необхідно зібрати технологів, робітників, постачальників,
менеджерів, інженерів, можна запросити інших осіб, які будуть сприяти
знаходженню підходів, які не передбачаються фахівцями своєї справи.
За умови добре проведеного аналізу мало виявити тільки фактори, що
спричиняють виникнення проблеми, їх необхідно правильно проранжувати.
Це може здійснюватися в процесі мозкового штурму, після того, як
закінчений процес визначення причин. Кожен член групи повинен
проставити оцінки значимості окремих причин зі своєї точки зору, після чого
буде визначена загальна значимість причин.
У діаграмі Ішикави на прикладі підприємства були виділені наступні
причини першого порядку:
робочі, матеріали;
технологія;
верстати;
вимірювання;
середовище;
менеджмент.
На діаграмі визначаються причини другого і третього порядків.
Задаючи питання: "Чому?" і "Що?", можна дійти до першопричини, яка
породила проблему. Членами групи в даному випадку було визначено, що
найбільш значущими показниками, які впливають на розкид деталей, є період
вимірювань і точність приладів.
Таким чином, значимість не залежить від того, яким порядком
відноситься дана причина.
Основні переваги застосовуваного методу:
розкриття творчого потенціалу;
знаходження взаємозалежностей між причиною і наслідком,
визначення значимості причин. Основні недоліки при застосуванні даного
інструменту:
відсутня можливість перевірки діаграми в зворотному порядку;
діаграму можна значно ускладнити, що ускладнить її сприйняття і
можливість логічної побудови висновків.
У зв'язку з цим аналіз причин і наслідків необхідно продовжувати з
використанням інших методик, насамперед, таких як піраміда А. Маслоу,
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діаграма В.Парето, метод стратифікації, контрольних карт та інших. При
простому рішенні може виявитися достатнім проведення аналізу з
використанням
причинно-наслідкової діаграми.
Діаграма Ішикави може бути використана, передусім, при управлінні
якістю продукції. Крім цього, вона може застосовуватися при проектуванні
нових товарів, модернізації виробничих процесів та в інших випадках. Вона
може будуватися і однією людиною, так і групою осіб за попереднього
обговорення.
В результаті використання даного інструменту у своїй діяльності
підприємство отримує можливість у досить простій формі систематизувати
причини розглянутої проблеми, її наслідки, при цьому провести відбір
найбільш важливих і виділити серед них пріоритетні шляхом ранжування.

РОЛЬ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
У РЕФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. АП – 41 Шовкопляс Дмитро Євгенович
Керівник: канд. істор. наук., доц. Євсєєв С.Є.
У ринковій економіці проблема якості є найважливішим фактором
підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки.
Якість є завданням номер один в умовах ринкової економіки, де відбулися
справжні революції в цій області. Саме з допомогою сучасних методів
менеджменту якості передові закордонні фірми домоглися лідируючих
позицій на різних ринках. Українські підприємства поки ще мають
відставання в області застосування сучасних методів менеджменту якості.
Між тим підвищення якості несе воістину колосальні можливості. Однак
підвищення якості неможливо без зміни відносини до якості на всіх рівнях.
Заклики до підвищення якості не можуть бути реалізовані, якщо керівники
різних рівнів не стануть відноситися до якості як стилю життя.
Сучасне управління якістю виходить з того, що діяльність з управління
якістю не може бути ефективною після того, як продукція зроблена, ця
діяльність повинна здійснюватися в ході виробництва продукції. Важлива
також діяльність по забезпеченню якості до початку процесу виробництва.
Якість визначається дією багатьох випадкових, місцевих і суб'єктивних
факторів. Для попередження впливу цих факторів на рівень якості необхідна
система управління якістю. При цьому потрібні не окремі розрізнені й
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епізодичні зусилля, а сукупність мір постійного впливу на процес створення
продукту з метою підтримки відповідного рівня якості.
В Україні розробка систем управління якістю здійснюється на основі
міжнародного досвіду, сконцентрованого в міжнародних стандартах ISO серії
9000. Проте стандарти ISO серії 9000 – це тільки перший крок до якості.
Вони адресовані безпосередньо виробникам продукції та передбачають різні
варіанти систем якості. У загальному вигляді їх наочно відображає так звана
"петля якості".
Підприємствам України, які вирішили впроваджувати системи
управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000 можна
запропонувати такі критерії визначення результатів, досягнутих у процесі
постійного поліпшення якості:
- відданість керівництва культурі якості;
- визнання відповідальності за якість керівників вищої ланки; - уявлення
керівництва про перебіг процесу поліпшення якості та сприяння його
подальшому розвиткові шляхом надання допомоги персоналові та виділення
ресурсів;
- участь у роботі із споживачами і постачальниками; - оцінка та
заохочення зусиль і досягнень персоналу; - формування політики у сфері
якості;
- регулярний аналіз і коригування планів та цілей підприємства на
підставі різноманітної інформації про якість;
- періодичне оновлення знань вищого керівництва шляхом навчання з
питань забезпечення якості відповідно до сучасних вимог; - призначення
уповноваженого представника керівництва, відповідального за ефективне
функціонування системи якості.
Отже в умовах переходу до ринкових відносин завдання
підприємницьких структур полягає в подальшому розвитку управління
якістю з використанням нагромадженого вітчизняного і світового досвіду.
Вирішальними напрямами такого розвитку мають стати: орієнтація на
задоволення вимог споживачів; відповідальність за якість керівників вищої
ланки; здійснення ретельних маркетингових досліджень, організація обліку
та аналізу витрат на якість, покладання відповідальності за якість продукції
на конкретних виконавців; стеження за матеріалами і комплектуючими
виробами протягом всього процесу виробництва; постійне навчання
персоналу; використання широкого арсеналу методів теорії управління
якістю.
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ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ
ПІДПРИЄМСТВА У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ ХАРКІВЩИНИ
Автор: ст. гр. АП – 41 Якімінський Ярослав Владиславович
Керівник: канд. істор. наук., доц. Євсєєв С.Є.
Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей національного
господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи
господарювання країни. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у
мультиплікативному ефекті коштів, вкладених у будівництво .
В свою чергу будівельна галузь забезпечує населення не тільки
житлом, а і робочими місцями, інженерними спорудами, а також є і
споживачем продукції інших галузей національного господарства, що сприяє
розвитку підприємств, які безпосередньо займаються збутом будівельних
матеріалів та наданням спеціалізованих будівельних послуг. Сьогодні
будівельний ринок Харківщини переживає не найкращі часи. Проте навіть у
цих умовах працівники галузі досягають наступних результатів. У
Харківській області обсяг виробленої будівельної продукції в січні-липні
2019 року становив 7,6 млрд грн, або 9,3% загальнодержавного обсягу. За
обсягом виробленої будівельної продукції Харківська область зайняла 4
місце серед регіонів України. Індекс будівельної продукції порівняно із
січнем-липнем 2018 року становив 117,5%. Будівництво будівель
збільшилося на 7,7%, у тому числі житлових – на 2,2% та нежитлових – на
17,7%; інженерних споруд – на 24,3%. Нове будівництво, реконструкція та
технічне переоснащення становили 82,7% від загального обсягу виробленої
будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 9,4% та 7,9%
відповідно.
Складна ситуація спостерігається майже у всіх сегментах будівельного
ринку, що стримує інвесторів та примушує їх скорочувати фінансування
проектів на різних етапах реалізації та відмовлятись від проектів, які ще
знаходяться на передінвестиційній стадії. Держава вимушена скорочувати
фінансування будівельних проектів, а це означає, що місцеві бюджети не
будуть мати коштів на проведення реконструкції, ремонту чи будівництво
доріг, шкіл, лікарень та інших об’єктів соціального призначення.
Таким чином, пропозиції щодо покращення будівельної галузі
Харківщини повинні включати: – модернізацію та розвиток будівельної
інфраструктури; – розширення збуту будівельної продукції на внутрішньому
та зовнішніх ринках України; – розвиток вітчизняних державних та
приватних програм інвестиційної підтримки будівництва; – стимулювання
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після продажного обслуговування і сервісу будівельних послуг; –
впровадження передових інноваційних технологій у будівництво; –
партнерство влади та бізнесу будівельної галузі як форма довгострокової
взаємодії сторін. Отже, головна проблема будівельної галузі Харківщини –
формування позабюджетних інвестицій. Таким чином, для підвищення
ефективності діяльності в даній галузі необхідно більше уваги приділяти
стратегії збільшення обсягів фінансування (шляхом залучення вітчизняних та
іноземних інвесторів), а також стратегії врахування якості будівництва та
якості будівельних матеріалів.
Будівельним
підприємствам
необхідно
будувати
ефективні
взаємовідносини з такими суб’єктами як банки, науково-дослідні центри,
транспортно-логістичні і страхові компанії, інформаційні органи та ін.
підприємства. Особливістю підприємств будівельної галузі є те, що вони
дуже чутливі до чинників макроекономічного середовища. Саме тому,
основним завданням для забезпечення ефективності функціонування
будівництва в цілому є мінімізація негативного впливу зовнішнього
середовища за допомогою стратегічного управління. Для зростання
виробництва необхідно дотримуватися наступних принципів: ефективне
використання усіх видів ресурсів підприємств, контроль за діяльністю
замовників і обґрунтування кошторисної вартості об’єктів, що будуються,
зведення до мінімуму числа об’єктів, що одночасно будуються.

ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ VISA ТА MASTERCARD
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Автор: ст. гр. ТЕ-21 Кривко Євген Артурович
Керівник: ст. викл. Іващенко М.В.
Товарно-грошові відносини функціонують за рахунок використання
електронних платіжних систем, і найбільш популярними їх представниками в
Україні є Visa і MasterCard.
Visa – американська платіжна система, яка представлена в 200 країнах
світу і забезпечує здійснення безготівкових платежів між суб’єктами
товарно-грошових відносин. Компанія заснована в 1970-му році і є піонером
ринку платежів, здійснюваних за допомогою банківських карток.
Найбільший рівень довіри у фірми в країнах Північної Америки, найменший
– у країнах Азії.
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MasterCard – міжнародна платіжна система, представлена в 210 країнах
світу і розташована в США. З її допомогою можна здійснювати безготівкові
операції зі своїм банківським рахунком, оплачувати покупки в інтернеті,
переказувати грошові кошти. Географічно компанія розділила напрямки
своєї діяльності на 5 регіонів, забезпечуючи користувачам безпечну роботу
практично в будь-якій точці світу.
Охоплення ринку у Visa дещо ширше, ніж її конкурента, але в останні
роки різниця стрімко скорочується. Крім того, дана компанія зробила
істотний вплив на розвиток галузі, заклавши фундамент розвитку
безготівкових платежів. Вважається, що Visa надійніша, ніж MasterCard і дає
більше гарантій за рахунком, однак на обивательському рівні різниця
практично не помітна. Прив’язка у Visa йде до долара, у MasterCard – до
євро, але ця обставина умовна, так як при необхідності рахунок можна
прив’язати до будь-якої валюти.
Основні відмінності Visa від MasterCard полягають у наступному:
1) Охоплення ринку. Visa належить близько 28% платіжних карт світу,
MasterCard – лише 20%.
2) Територіальне представництво. Visa використовується в 200 країнах
світу, а MasterCard – в 210 державах.
3) Вплив на розвиток ринку. Visa – піонер безготівкових платежів ,
який створив першу в світі мережу банкоматів, картки для передоплати.
MasterCard можна вважати «наздоганяючим» гравцем.
4) Платежі P2P (від людини людині ). Visa дає можливість здійснювати
P2P – платежі, на відміну від MasterCard.
5) Код для електронних угод. Для Visa застосовується код CVV2 , для
MasterCard – CVC2.
6) Валюти в Україні. Картка Visa відкривається для доларових і
гривневих рахунків, картка MasterCard – для рахунків в євро або гривні.
7) Конверсія валюти. У разі якщо за карткою Visa або MasterCard
вчиняється інтернет-купівля у відмінній від основного рахунку валюті, курси
конверсії будуть відрізнятися.
Згідно з оприлюдненими наприкінці серпня даними НБУ, міжнародна
платіжна система Mastercard – абсолютний лідер українського ринку. Станом
на 1 липня 2018 року банки випустили 39,7 млн карток саме цієї платіжної
системи (66,08%) і тільки 19,7 млн карток Visa (32,8%). Це нестандартна
ситуація, оскільки на глобальному ринку Visa є лідером за обсягом
транзакцій (56%). Поступається вона лише за кількістю карток, але не
Mastercard, а китайській платіжній системі UnionPay, яка до 2015 року
випустила понад 50% карток у світі.
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Частка ринку Visa в Україні падає вже, як мінімум, останні 8 років:
наприклад, за перші півроку 2012-го вона знизилася з більш ніж 60% до
54,86%. Visa інвестувала кошти у побудову платіжної інфраструктури в
Україні з нуля. Тепер же вона зайняла вичікувальну позицію. Mastercard
стала першопроходцем безготівкових платежів у громадському транспорті:
рішення для оплат картками і гаджетами з NFC працюють як в підземному,
так і наземному транспорті Києва, Львова та інших міст. Лише в київському
метро здійснено понад 37 млн транзакцій за допомогою платіжних карток і
пристроїв.

КРИПТОВАЛЮТА: ЇЇ ВИДИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ
Автор: ст. гр. ТЕ-21 Котолевський Олександр Васильович
Керівник: ст. викл. Іващенко М.В.
Цифрова валюта – альтернативна валюта, категорія електронних
грошей. Криптовалюта – це цифрова валюта, основною схемою емісії якої є
принцип доказу виконаної роботи «Proof-of-work».
Цільові функції, обчислення яких використовуються в криптовалютах,
бувають дуже різні. Головними критеріями для них є невідворотність
транзакцій, можливість перевірити їх валідність, складність обчислень з
прогнозованою швидкістю. Тому і самі криптовалюти бувають різні.
1. Bitcoin або біткоіни (BTC). Це перша криптовалюта, створена в січні
2009 року, невідомим чоловіком або групою людей, які назвали себе Сатоси
Накамото. Bitcoin є першозасновником і лідером серед всіх криптовалют,
його називають «електронним золотом». Курс Bitcoin дуже коливається.
Існує обмеження емісії монет в 21 млн. Генерація нових монет вузлом мережі
відбувається шляхом вирішення складних, однотипних математичних задач,
в той момент, коли він може продемонструвати докази виконаної роботи.
2. Litecoin або Лайткоін (LTC). Система з'явилася в жовтні 2011 року. Її
творець - колишній співробітник Google Чарлі Лі. В основу своєї валюти він
намагався вкласти відповідність її ціни на біржі криптовалют ринковим
цінам срібла. При цьому Bitcoin відповідає ринковим цінам золота. Тому
лайткоіни називають «електронним сріблом». Поточний курс Litecoin – 50,78
доларів (станом на листопад-2019). Обмеження емісії монет - 84 млн. У
лайткоін використовується криптографічна функція scrypt і більш «дружні»
параметри майнінгу. Тому транзакції в цій системі виконуються в 4 рази
швидше у порівнянні з Bitcoin. Завдяки змінам методик майнінгу в цій
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системі власники спеціалізованих процесорів не отримують переваг перед
іншими користувачами.
3. Primecoin або Праймкоін (XPM). Праймкоін є копією біткоіну. Вона
була запущена без попередньої генерації блоків 7 липня 2013 року. Головною
її відмінністю є корисність обчислень. Система обчислює прості числа.
Поточний курс Primecoin - 0,29 долара. Основна ідея полягає у тому, що
знаходження простих чисел є корисним для криптографії, математики та
інших областей науки. Існують великі грошові нагороди тим, хто знайшов
прості числа більші 1 млн, 10 млн, 100 млн і 1 млрд розрядів в десятковій
системі числення.
4. Peercoin або Піркоін (PPC). Система Піркоін, створена в серпні 2012
року - займає третє місце за популярністю серед криптовалют. Її відмінна
риса від систем Litecoin і Bitcoin - це відсутність будь-яких обмежень на
обсяг емісії монет, але наявність інфляції в розмірі 1% в рік. Поточний курс
Peercoin - 0,5495 долара. В системі Peercoin дохід поділяється не тільки між
майнерами, які надають свою обчислювальну потужність, але і між
власниками самої валюти.
5. Namecoin або Неймкоін (NMC). Ця система альтернативних DNSсерверів створена в квітні 2011 року. Поточний курс Namecoin - 0,976 долара.
Має обмеження емісії монет в 21 млн.
6. Feathercoin або Фезеркоін (FTC). Чергова копія Litecoin, створена в
квітні 2013 р. Ця система має в 4 рази більший обсяг емісії монет, ніж її
прототип, а також істотно підвищений захист. Поточний курс Feathercoin 0.005681 долара. Має обмеження емісії монет в 336 млн.
7. Freicoin або Фрейкоін (FRC) створений на основі Bitcoin в 2013 році.
Мета Freicoin - вирішити одну з проблем сучасних грошей, що інвестори
часто накопичують валюту замість вкладення її. Поточний курс Freicoin 0.0053712 долара. Обмеження кількості емісії монет в 100 млн. Творці
Freicoin внесли річний податок за «простой» - 5%, яким будуть автоматично
обкладатися усі угоди. Цей податок повинен стимулювати оборот валюти.
80% валюти буде виплачено фондом Freicoin Foundation як пожертвування, а
20% будуть отримувати учасники мережі, які надають обчислювальні
потужності.

МАЙБУТНЄ РИНКУ ПРАЦІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Автор: ст. гр. П-32 Романюк Марина Олегівна
Керівник: ст. викл. Іващенко М.В.
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Як показують дослідження європейських вчених, вже у найближчі
десять років глобальний ринок праці зазнає суттєвих змін й у ньому
відбудеться перерозподіл сфер зайнятості населення. Ті професії, які ще
сьогодні є дуже затребуваними, зовсім скоро можуть виявитися взагалі
непотрібними чи попит на них може суттєво скоротитися. Тому наша
держава загалом і українці зокрема вже зараз мають готуватися до нових
економічних реалій.
Статистика зареєстрованих на біржах праці показує, що левову частку
безробітних становлять люди передпенсійного віку. Зрозуміло, що
переважній більшості тих, кому вже за п’ятдесят буде нелегко
пристосуватися до нових умов на ринку праці та зайнятися власною
перепідготовкою. Тим не менше держава зі свого боку повинна зробити усе
для того, щоб українці могли адаптуватися до нових реалій.
Сьогодні у світі прослідковуються одночасно дві тенденції. З одного
боку, зростає попит на низькокваліфікованих працівників, таких як охоронці
чи фахівці із догляду за хворими, з іншого – роботодавці зацікавлені у
висококваліфікованих спеціалістах в галузі електронної обробки даних і
права.
В Європейському Союзі провели дослідження і з’ясували, які зміни
відбудуться в різних сферах зайнятості населення протягом 2015-2025 рр.
Економісти прогнозують скорочення зайнятості на 18 % у таких галузях як
видобуток вугілля та сільське господарство, а зайнятість населення в
енергетичній та газовій галузях скоротиться на 10 %. У той же час, на 20 %
зросте зайнятість у таких сферах як нерухомість, наука і техніка, на 15 % - у
сфері адміністративної діяльності та службі підтримки та на 10 % - в освітній
галузі. В будівництві та логістиці змін практично не відбудеться.
Як показує теперішня статистика, найбільша частка безробітних в
Україні спостерігається серед людей з вищою освітою – 41 %, а професійнотехнічну освіту мають 38 % українців, і лише кожен п’ятий безробітний має
тільки загальну середню освіту. Загалом у нас відносно високий формальний
рівень освіти робітників поєднується з їхньою непідготованістю до вимог
ринку праці і браком знань та навичок, які потрібні роботодавцям. Швидко
реагувати на зміни на ринку праці заважає фактично відсутня в Україні
система освіти дорослих та підвищення кваліфікації. Однак це проблема не
лише України. Дослідження, проведені в ЄС, показують, що 35 %
працівників західних, 49 % центральних і більше 60 % східних країн
Євросоюзу не працюють за набутими спеціальностями.
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Дослідження Інституту соціології НАН України, які в моніторинговому
режимі здійснюються з 1992 року, свідчать про те, що близько 60 %
українців не можуть знайти роботу за спеціальністю. Участь працедавців у
підготовці кадрів, що раніше становила до 60 % від загальних інвестицій,
майже припинилася. Фактично сьогодні настав час актуалізувати освітні
програми відповідно до потреб ринку.
Держава вже зараз має переглянути перелік тих спеціальностей, на які
вона робить замовлення в університетах, для того, щоб відібрати ті, які
будуть найнеобхіднішими в найближчому часі. В Україні людина витрачає
на здобуття спеціальності в середньому 3-4 роки, тому державне замовлення і
запит з боку роботодавців на актуальну робочу силу потрібно планувати,
спираючись на бачення розвитку економіки і виробництва щонайменше на 10
років вперед.
Україні вже зараз треба починати з такого алгоритму: вибір моделі
розвитку економіки, визначення пріоритетних сфер, державне і приватне
замовлення на отримання відповідної освіти, а вже потім – підготовка
програм сприяння зайнятості населення, які на сьогодні реалізуються через
соціальну сферу. Дисбаланс попиту та пропозиції на ринку праці призводить
до зростання структурного безробіття та рівня зовнішньої трудової міграції.
Щоб забезпечити темпи економічного зростання принаймні 6-7 % на рік,
Україні потрібно будувати високотехнологічну та експортоорієнтовану
модель економіки, тобто готувати більше науковців, інженерів, програмістів,
освітян.

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИКА В
КОНТЕКСТІ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДОНБАСУ
Автор: ст. гр. П-31 Халілрахманов Карім Рустамович
Керівник: ст. викл. Іващенко М.В.
Україна за обсягами видобутку вугілля належить до першої десятки
провідних країн світу, але значно поступається за економічними показниками
вугледобувного виробництва. Продуктивність праці значно нижча порівняно
з Росією, Німеччиною, Польщею, США тощо. Переважна більшість
вугільних шахт збиткова. Рівень заробітної плати найнижчий серед інших
галузей паливно-енергетичного комплексу.
Після початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році близько
сотні українських шахт опинилися на окупованих територіях. Україні
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підконтрольні нині лише 11 державних підприємств, які об'єднують 33
шахти. На них працює близько 36 тисяч гірників. Більшість шахт невпинно
деградують. Основними причинами такого стану галузі називають
відсутність реформ, неефективність системи збуту продукції та
безсистемність у фінансуванні. Знизився людський потенціал галузі — за
останні 16 років чисельність працівників зменшилася на 640 тис., або 74%
загальної кількості працівників. Стрімке зменшення кількості діючих шахт,
виробничих потужностей та обсягів поставки вугілля на внутрішній ринок
посилює енергетичну залежність та загрожує енергетичній безпеці держави.
Вкрай негативно впливають на розвиток вугільної промисловості такі
фактори, як недосконалість законодавства, низька ефективність управління
на всіх рівнях, недосконала структура шахтного фонду та зношеність
основних фондів, складні умови проведення гірничих виробок і низький
рівень механізації, значний ступінь зносу стаціонарного обладнання і
недостатня чисельність працівників, насамперед основних гірничих
професій.
Слід зазначити, що розпорядженням КМУ №733-р від 24.05.2017 року
була схвалена «Концепція реформування та розвитку вугільної
промисловості на період до 2020 року», яка повинна була забезпечити
оптимізацію структури державних вугледобувних підприємств, створити
належні умови для приватизації вугледобувних підприємств, що забезпечило
б енергетичну безпеку країни, звільнило від непрофільних активів. Концепція
мала запровадити механізм соціального захисту працівників, які будуть
вивільнені у зв’язку з ліквідацією або консервацією шахт, забезпечити
надання соціальних пільг та гарантій для працівників підприємств вугільної
галузі.
Але Концепція реформування та розвитку так і не стала вирішенням
проблеми деградації галузі на Донбасі. Нові заходи реформування вугільної
промисловості мають знайти відображення у Програмі розвитку галузі на
період до 2030 року, яка зараз розробляється. При цьому реформи слід
проводити послідовно, неухильно та без зайвого поспіху.
Найскладнішою проблемою підтримки та розвитку вугільної галузі на
Донбасі залишаються військові дії, що продовжуються на території
Донецької області. До початку війни у 2014 році на Донбас припадало
близько 25% експорту країни та понад 15% капітальних інвестицій. ВВП на
душу населення в Донецькій області знизився на 43%, в Луганській області
— на 52%. Міжнародні та національні інвестори відмовляються вкладати
гроші у довгострокові бізнес-проекти. В регіоні продовжують працювати
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донорські організації, але вони фінансують соціальні ініціативи та відбудову
об’єктів інфраструктури.
Також існує загроза від шахт, що розташовані на непідконтрольній
території. За інформацією ОБСЄ, більше 30 шахт наразі затоплені. Якщо
неочищену воду не відкачувати в цілодобовому режимі, вона може
потрапити в ґрунт і отруїти резервуари води, почати підтоплювати
розташовані поруч шахти та будинки. Справжній масштаб проблеми наразі
важко оцінити через відсутність достовірних даних. Після повернення цих
територій під контроль України ми можемо зіткнутися навіть з наслідками
екологічної катастрофи.

АУТСОРСИНГ В УКРАЇНІ Й У СВІТІ: ОСОБЛИВОСТІ,
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Автор: ст. гр. П-32 Українець Віталій Олександрович
Керівник: ст. викл. Іващенко М.В.
Аутсорсинг є однією з послуг, що найбільш користується попитом у
більшості сфер бізнесу. Цей ринок конкурентний та кожна з країн прагне
зробити режим ведення такого бізнесу найбільш сприятливим та зручним.
Історично бізнес-стратегія аутсорсингу бере початок з 70-их років ХХ
сторіччя, коли виробництво з передачею функцій та процесів спеціалізованій
організації використовувалося у машинобудуванні. У 90-их роках аутсорсинг
поступово інтегрувався до сфери міжнародного бізнесу. Останнім часом
аутсорсинг набирає обертів і в Україні. Наша країна позиціонує себе як
країна-розробник якісного програмного забезпечення. Сьогодні Україна
входить до трійки лідерів за концентрацією сертифікованих ІТ-фахівців на
душу працездатного населення серед основних країн-постачальників
аутсорсингових послуг (Росію, Угорщину, Польщу, Індію). Згідно статистики
Upwork, Україна посідає перше місце у Європі та четверте місце у світі за
кількістю фрілансерів. Більше 82% замовлень на аутсорсинг в Україні – це
розробка софту чи супроводження IT-систем, при цьому частка інших типів
аутсорсингу є незначною.
На цей час в Україні розташовано більше 1000 IT-компаній, що
надають послуги аутсорсингу, кожного року IT-ринок України зростає
мінімум на 20%. Більшість замовлень надходить з США, Великобританії,
Австралії та Канади. Міжнародною Асоціацією IAOP було оприлюднено
щорічний Топ-100 рейтинг кращих аутсорсингових компаній– The 2018
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Global Outsourcing 100. В цьому рейтингу представлено 18 компаній з
офісами в Україні.
Однак конкуренція на ринку достатньо висока, тому з’являються нові
гравці. Так, Філіппіни ще в 2015му році були найпривабливішою країною для
кол-центрів, в яких було зайнято більше мільйона працівників, а ITаутсорсинг представлено слабо. Програмісти з України мають професійні
переваги порівняно з конкурентами з Філіппін. Це кількість розробників, їх
досвід, адже українські спеціалісти давно співпрацюють із західними
замовниками та досвідчені в плані роботи у складних проектах. Однак ITаутсорсери з Філіппін часто пропонують ціну не просто на 20-30% нижче,
інколи ціна може різнитися у 3-4 рази.
Однією з причин демпінгу є те, що професійні навички потенційних
програмістів невисокі. Для нескладних завдань такий рівень достатній, і
позиція замовника при обранні дешевшого варіанту зрозуміла. Однак за
наявності складних та неординарних завдань такої різниці в ціні не буде,
адже ринок чітко встановлює ціну професіоналізму.
Україна має достатньо якісну вищу школу з підготовки IT-спеціалістів,
навіть програмісти-початківці мають достатньо високий рівень знань, а
більшість з них проходять спеціалізовані курси світовий IT-компаній.
Другим конкурентним аспектом є розташування України у близькому
часовому поясі до замовників з країн ЄС. Це дуже зручно, адже робочі
години співпадають, та навіть для замовників з США чи Канади такий час
більш привабливий, порівняно з Росією, Китаєм чи Індією, де різниця у
часових поясах є більш значною.
Не менш важливим показником в роботі є фактор швидкості та якості
інтернету. У рейтингу швидкості інтернету Україна посідає 20-21 місце в
світі. Географічне положення України також є привабливим, як в аспекті
бізнес-подорожей, так і природно-кліматичних факторів. Тут не трапляються
такі природні катаклізми, як урагани, тайфуни, циклони, цунамі, що можуть
на тривалий період зупинити бізнес-процеси.
Ринок IT-аутсорсинга може бути цікавим західним компаніям. При
цьому не обов’язково співпрацювати з гігантами ринку IT-аутсорсинга,
досить реально створити свій ІТ-підрозділ в Україні, для обслуговування
бізнес-процесів материнської компанії. Також можна знайти спеціаліста для
одноразових проектів.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У БУДІВНИЦТВІ
Автор: ст. гр. рП-35 Сторожилова Каміла Ярославівна
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Керівник: ст. викл. Іващенко М.В.
На сьогоднішній день дуже складно знайти підходящу земельну
ділянку для того чи іншого будівництва в місті. Окрім того, для спорудження
готелю чи ресторану потрібно враховувати ще масу факторів, як то наявність
поруч зелених зон чи парків, близкість до аеропорту, театрів чи нічних
клубів, транспортних розв’язок тощо. У Гамбурзькому університеті
розробили інноваційний інструмент для міського планування City Scopes –
комп’ютерну програму з величезною панеллю-тачскріном розміром з обідній
стіл. Завдання чудо-апарату – прогнозувати, візуалізувати та моделювати
сценарії розвитку міста, якщо ту чи іншу його частину планують змінити.
City Scopes – це великий комп’ютер, який працює “в парі” з іще
більшим дисплеєм, розташованим горизонтально у формі стола. Дисплей
виводить на екран мапу міста, а також дозволяє на ній “відіграти”
різноманітні містобудівні сценарії. Перед тим, як машина покаже найбільш
вигідні ділянки, потрібно виставити необхідні параметри. Ідеться про
кількість зелених зон, що розташовані поруч, за таким самим принципом
обираємо кількість хвилин, які потрібно витратити, щоб дістатися з готелю
до аеропорту. Далі – кількість кав’ярень і ресторанів, які мають бути
розташовані поруч, рекреаційних зон, спорткомплексів і СПА. Коли всі
необхідні дані введено – City Scope швидко видає на карті необхідний
результат.
Ми можемо обрати ту ділянку, яка нам більше подобаються, але якщо
не здатні визначитися з остаточним вибором, допомогти також може
комп’ютер. Ще одне натискання на екран – і штучний інтелект обирає
найбільш вигідну, на його думку, ділянку.
Окрім визначення зручної землі для будівництва, апарат може
вирішувати ще масу проблем, пов’язаних з міським плануванням та давати
відповідь на велику кількість питань: транспортного, демографічного,
навігаційного, енергетичного характерів тощо, адже здатен накладати на
мапу велику кількість шарів і працювати з ними усіма одночасно. Головне
питання – це дані, вихідна інформація, до якої City Scopes має застосувати
свої алгоритми опрацювання, аби видавати результат у візуальній та зручній
формі. І саме наявність чи відсутність цих даних для українських міст –
найбільша проблема та виклик.
Саме зараз фахівці Гамбурзького університету мандрують Україною,
аби зрозуміти, яким містам може бути корисне дане устаткування. У фокусі
уваги Вінниця, Полтава, Житомир та Чернівці. Головне запитання для
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прийняття рішення про передачу City Scope цим містам – чи зможуть місцеві
фахівці працювати з такою технікою та використовувати всі її можливості.
А головне, чи мають ці міста достатню кількість даних (або ж чи
зможуть вони їх зібрати), аби завантажити їх у City Scope для того, аби
апарат працював на повну потужність і міг видавати справді корисні
результати та вирішувати питання, пов’язані з містобудуванням?
Наразі ці питання лишаються відкритими, так саме як і те, хто оплатить
придбання машини, вартість якої становить близько 20 тисяч доларів.

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. Пс-27 Момот Катерина Сергіївна
Керівник: ст. викл. Іващенко М.В.
Цифрова економіка (ЦЕ) забезпечує конкурентні переваги
інноваційного розвитку економічних систем різних рівнів. Інформаційнокомунікаційні технології (ІКТ) і штучний інтелект стали рушіями соціальноекономічного зростання та формування нової якості життя. Обсяг цифрової
економіки до 2035 р. може досягнути 16 трлн дол. Левова частка цієї вартості
виробляється в найбільших економіках світу: 35% — у США, 13 — у Китаї, 8
— в Японії та близько 25% — у європейському економічному просторі.
Глобальна цифрова економіка швидко зростає і постійно розвивається. Вона
зростала в 2,5 разу швидше, ніж глобальний ВВП за останні 15 років, і майже
вдвічі — з 2000 р.
Основні тенденції розвитку ЦЕ в світі та Україні представлені в
спільній Доповіді Huawei Technologies Co та Oxford Economics Ltd,
присвяченій проблемам справжнього впливу цифрової економіки. Було
змодельовано вплив технологічних інвестицій на ВВП протягом трьох
десятиліть. Встановлено, що повний вплив на економіку був набагато
більшим, ніж той, що можна було б очікувати від прямих прибутків
інвесторів. Це зумовлено цифровим перенесенням: кожний вкладений у
цифрові технології долар за останні три десятиліття додав 20 дол. до ВВП.
Цифрові технології прискорюють передачу знань, інновацій у бізнесі та
покращення продуктивності в кожній компанії, між ланцюгами поставок і
між галузями, що є важливим для досягнення економічного зростання та
розвитку. Вартість, що генерується компаніями, залежить від цифрових
активів, які їм належать, а не від суми витрат на неї.
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Важливим у ЦЕ є системи індикаторів різних аспектів розвитку
інформаційного суспільства — глобальні індекси (рейтинги), які складаються
визнаними міжнародними інституціями. Індекс цифрової еволюції (Digital
Evolution Index, DEI) відображає прогрес у розвитку ЦЕ, а також рівень
інтеграції глобальної мережі в життя людей. Країни розділено на чотири
групи — "лідери", "перспективні", "із темпом зростання, що уповільнюється"
і "проблемні". Україна не увійшла до жодного кола оцінюваних.
Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index) — це
індикатор, що характеризує рівень розвитку ІКТ у 139 країнах світу. Цей
показник для України характеризується такими позиціями: 2013 р. — 73-тє
місце зі 144 країн; 2014 р. — 81-ше з 148; 2015 р. — 71-ше серед 143; 2016 р.
— 64-те місце серед 139 країн.
За даними Глобального індексу інновацій (Global Innovation Index), у
2018 р. Україна посіла у рейтингу найвище за останні сім років 43-тє місце,
покращивши його з попереднього року на сім позицій, що зумовлено
високим коефіцієнтом інноваційної ефективності — співвідношенням
отриманого результату до інноваційних ресурсів.
Рейтинг світової цифрової конкурентоспроможності IMD (WDC)
допомагає аналізувати й оцінювати здатність країн до прийняття та
дослідження цифрових технологій, що приводять до трансформації в
урядовій практиці і суспільстві загалом.
Позитивним є вже сам факт включення України до кола 63 країн, для
яких здійснюється оцінювання конкурентоспроможності цифрового
середовища. За загальним рейтингом Україна перебуває у замикаючій групі
— 58-ме місце у 2018 р. При цьому за фактором "знання" Україна посідає 39те місце (цьому сприяла доволі висока 22-га позиція за субфактором
"навчання та освіта"), тоді як за факторами "технології" і "готовність до
майбутнього" — лише 61-ше.
Слабкими сторонами України є: захист прав на інтелектуальну
власність (61-ша позиція), банківські та фінансові послуги (61-ша), високі
інвестиційні ризики (62-га), кількість абонентів мобільного широкосмугового
зв'язку (62-га), кібербезпека (61-ша), програмне піратство (60-та),
фінансування технологічного розвитку (60-та позиція). Сильними сторонами
є: інвестиції в телекомунікації, запуск бізнесу, швидкість інтернетпідключень, e-демократія, використання великих даних і якість навчання.

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
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Автор: ст. гр. П-32 Гунько Богдан Анатолійович
Керівник: ст. викл. Іващенко М.В.
Сьогодні банківські картки використовуються на кожному кроці. З
огляду на світові тенденції, цілком ймовірно, що через кілька десятиліть, ми
взагалі перейдемо на безготівковий розрахунок.
Батьківщина платіжних карток – США. Вперше, ідею карти, якою
можна розраховуватись у магазинах, висунув письменник Едуард Белламі у
1880 році. На той час це здавалося фантазією. Але вже у 1914 році деякі
американські банки стали видавати паперові картки заможним клієнтам.
Розплатитися ними змоги не було. Вони лише були підтвердженням
платоспроможності власника.
У 1914 році компанія «Western Union» випустила першу картку з
фіксованою сумою кредиту. А в 1919 році – паперову кредитну карту, для
членів уряду США. Вона давала право відправляти телеграми в кредит за
рахунок уряду.
Паперові картки виявилися недовговічними і у 1928 році з’явилися
металеві з рельєфним тисненням прізвища та адреси клієнта. Бостонська
компанія Farrington Manufacturing випустила перші металеві картки, на яких
видавлювалися (ембосувалися) ідентифікаційні дані клієнта, завдяки чому
продавці мали можливість за допомогою копіювального паперу швидко
фіксувати дані про власника. До того ж, з’явилася спеціальна машина –
імпринтер, завдяки якій дані відбитка віддруковувалися на іменному чеку.
Подібне тиснення використовується і у наш час.
У 1949 році була створена ресторанна кредитна карта Diners Club, яка
поклала початок ері сучасних кредитних карток. Відвідувачі ресторанів НьюЙорку, могли пред’являти її замість готівки. Ресторани передавали копії
рахунків у Diners Club, який щомісяця виставляв клієнту загальний рахунок.
Клієнт розплачувався з Diners Club, а той з ресторанами.
Спочатку універсальні картки поділялися на дві категорії: фінансові
(або банківські) і картки для «подорожей і розваг» (Travel and Entertainment –
Т&Е).
Уже в 1951 році Diners Club видала британським банкам першу
ліцензію на використання своїх іменних карток. У цьому ж році Franklin
National Bank випустив першу пластикову картку. У 1965 році шведська
компанія Rikskort, власником якої була сім’я Валленбергів, об’єдналася з
британською асоціацією і заснувала компанію Eurocard International. У
масове поширення пластикові картки ввела компанія American Express. Для
популяризації, картки безкоштовно розсилали клієнтам поштою. Важливим
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моментом цього періоду стало те, що в 60-ті роки з’явилася перша
пластикова картка з магнітною смугою. Потім ще через десять років в 1975
році зусиллями француза Ролана Морено вийшла пластикова картка з
електронною пам’яттю. Там же, у Франції, ще через 10 років компанія Bull
розробила і запатентувала першу смарт-картку з вбудованим
мікропроцесором. А у 1968 році American Express випустила першу статусну
картку золотого кольору.
До 1979 року вже існувала міжнародна система MasterCard у обігу якої
знаходилося більше 50 млн одиниць карт по всій Америці. Паралельно
запускаються системи VISA та American Express. Кредитні картки глобально
розповсюджуються по всьому світу. MasterCard, VISA та American Express є
лідерами світового ринку і до цього дня.
У 1992 році європейські «карткові» компанії EuroCard, Eurocheck
Holding і Eurocheck International перетворилися на компанію Europay
International, яка розвивається і сьогодні. 1996 року у міжнародну платіжну
систему VISA були прийняті українські банки, які почали повноцінно
працювати з картками міжнародних систем.
Загальна кількість кредитних карт на даний момент вражає – світовий
обіг становить понад 10 млрд одиниць. А згідно з дослідженням
Національного Банку – у обігу українців 56, 4 млн. банківських карт (станом
на 1.10.2016). Українці все активніше використовують картки для оплати
товарів та послуг.

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА СУЧАСНЕ
СУСПІЛЬСТВО: РЕСУРС ЧИ ЗБРОЯ?
Автор: ст. гр. П-32 Крикун Вікторія Ігорівна
Керівник: ст. викл. Іващенко М.В.
У час нових викликів і загроз, коли відбувається процес подальшої
глобалізації і домінування інформаційної складової, важливим є
забезпечення державою міжнародної та національної безпеки. Традиційні
методи класичної геополітики руйнуються. Інформаційно-комунікативні
(інтелектуальні) фактори стали базовими факторами суспільного розвитку.
Так, наприклад, провідною системою сучасної економіки стала сфера
переробки, передачі та використання знань. В результаті встановлюється
новий вид суспільних відносин – інформаційний. І інформація з одного з
найважливіших ресурсів перетворюється на масивну зброю. Сучасне
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суспільство є частиною широкомасштабної інформаційної боротьби, в якій
панує застосування способів і засобів інформаційної дії на психіку людей,
насамперед на їх індивідуальну і суспільну свідомість. Інформаційна зброя –
це засоби, які спрямовані на активізацію або гальмування в інформаційній
системі процесів, в яких зацікавлений суб'єкт, що застосовує зброю. Сюди
відносять різноманітні засоби знищення, перекручування або розкрадання
інформаційних масивів, обмеження або заборони доступу до них законних
користувачів, виведення з ладу інформаційно-комп’ютерних технологій
(ІКТ), комп'ютерних систем, та й загалом усього високотехнологічного
функціонування держави. Інформаційна зброя має на меті, перш за все, на
підсвідомому рівні здійснювати вплив на волю супротивника та його ж
здатність ефективного ведення інформаційної війни. Професійне
використання інформаційної зброї дозволяє передбачити кроки супротивника
у його наступних рішеннях та діях. Потужність інформаційної зброї
зумовлена чисельністю її переваг, а саме:

універсальністю
(не
залежить
від
кліматичних
чи
географічнихособливостей об’єкта інформаційної атаки);

прихованістю;

економічною ефективністю;

масштабністю застосування;

володіння ефектом «ланцюгової реакції».
Зрозуміло, що не вся інформація може бути зброєю впливу, а тільки та,
яка буде відповідати таким умовам: 1) висвітлювати і розповсюджувати
правдиву, але невигідну інформацію, що приховується об'єктом
інформаційної атаки; 2) легко сприйматися масами; 3) вміло завуальовувати
її цілеспрямований «підривний» вплив.
У наш час існують різноманітні класифікації інформаційної зброї.
Однак, найвідомішими та ефективними видами є: а) небезпечна інформація;
б) психотронна зброя; в) технічна інформаційна зброя. Очевидно, що
інформаційна зброя має різні шляхи і площини впливу. Крім засобів масової
інформації (ЗМІ), ІКТ, мобільного зв'язку, потужний її вплив відчувається і в
художній та науковій літературі та творах мистецтва. До більш витончених
способів застосування інформаційної зброї відносяться приховані дії на
програмне забезпечення комп'ютерних систем: комп'ютерні віруси, засоби
придушення інформаційного обміну в телекомунікаційних мережах,
фальсифікації інформації в каналах державного та військового управління.
Загроза інформаційної зброї полягає в її невловимості. Якщо вона встигла
проникнути в інформаційний простір держави то зупинити всеосяжність її
дій буде неймовірно складно. Враховуючи той факт, що інформаційна зброя
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часто орієнтована і на свідомість, і на емоції людини, наслідки її
використання можуть бути непередбачуваними. Дослідники також вказують
на той факт, що у більшості випадків очікування та реальність кінцевого
результату застосування інформаційної зброї не збігаються зі своїми
первинними цілями, оскільки напрям її функціонування може змінитися з
точністю до навпаки.
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СЕКЦІЯ «ЕКОНОМІКА»
ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Автор: ст. гр. ПТ-31 Бондарець Марія Миколаївна
Керівник: д-р екон. наук., проф. Калініченко Л.Л.
Позитивний імідж організації є важливою складовою успіху. Імідж (від
лат. imago — образ, вид) — це цілеспрямовано сформований образ
організації покликаний надати емоційно-психологічний вплив на контактну
аудиторію з метою створити позитивне враження про себе у клієнтів,
партнерів, конкурентів. Сприятливий імідж організації дозволяє:
- створити стале позитивне враження про діяльність організації,
завойовувати довіру, управляти вибором, поведінкою партнерів і споживачів;
- посилити власні позиції, наділяючи продукт додатковими соціальнопсихологічними значущими властивостями;
- збільшити ефективність різних заходів щодо просування продукту;
- отримати доступ до необхідних ресурсів компанії (адміністративних,
інформаційних, фінансових) і тим самим підвищити привабливість
організації в очах контактної аудиторії.
Імідж організації складається зі складових: фундамент іміджу,
внутрішній імідж, зовнішній імідж.
Фундамент іміджу становлять: політика визначення та реалізації місії
та мети організації; політика мотивації і довіри; визначення довгострокових
цілей і завдань; політика структури та відповідальності.
Внутрішній імідж організації являє собою сприйняття і психологічне
ставлення до організації її співробітників. Позитивний імідж організації в
очах співробітників підвищує ефективність діяльності, сприяє самореалізації
персоналу, формує прихильність до організації.
Зовнішній імідж організації це громадська думка про організацію, що
формується рекламною кампанією, якістю продукту, зв'язками із засобами
масової інформації та громадською роботою. Для формування зовнішнього
іміджу використовують такі інструменти: корпоративна культура, фірмовий
стиль, реклама, продукт компанії, комунікація (PR).
Таким чином, формування позитивного іміджу підприємства визначає
ставлення до організації, товару чи послуги. Позитивний імідж організації
підвищує довіру, престиж, високі рейтинги серед споживачів, клієнтів.
стекхолдерів і тим самим, підвищує конкурентоспроможність організації.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. ПТ-21 Кузьменко Іван Миколайович.
Керівник: канд. екон. наук, доц. Смачило В.В.
Для економіки держави вкрай важливими є показники та темпи змін
кількості людей працездатного віку, рівня зайнятості та рівня безробіття та
інших статистичних даних Державної служби зайнятості. Ці дані дають
змогу дізнатися та спрогнозувати приріст чи спад економічного розвитку
економіки країни.
З появою глобальної конкуренції на ринку праці попит на працівників
зріс і разом з цим зросли і зарплати. Україна поки що не в змозі конкурувати
рівнем зарплат з сусідніми країнами. Через це ми можемо спостерігати
значний відтік трудового ресурсу з країни протягом останніх років. Згідно
даних Нацбанку у першому кварталі 2019 року попит на робочу силу був
доволі високий, внаслідок чого рівень зайнятості населення зріс з 55,9% до
57,1%. Кількість вакансій теж зменшилася, що могло б казати про часткове
задоволення попиту на працівників. Проте існує проблема нестачі
кваліфікованих кадрів майже у всіх галузях. Особливо відчутна нестача
працівників у галузі будівництва та промисловості. Це цілком можна
пояснити, адже Україна, згідно статистичних даних Міністерства праці і
соціальної політики Польщі за 2018 рік, має найбільше трудових мігрантів
саме у цих галузях.
Нестача кадрів спричиняє ріст заробітної плати в Україні. Так у Києві
за статистичними даними таких сайтів з розміщенням вакансій, як hh.ua,
work.ua середня зарплата у Києві станом на серпень 2019 року сягає 16679
грн і зросла на 17,4% порівняно з 2018 роком. За даними порталу HeadHunter
Україна найбільш помітно рівень заробітної плати порівняно з 2018 роком
зростав у наступних сферах: «Медицина та фармацевтика» - 18%;
«Управління персоналом, тренінги» - 13%; «Наука та освіта» - 12%;
«Адміністративний персонал» - 12%; «Туризм, готелі, ресторанний бізнес» 11% [1].
За даними Державної статистичної служби [2] за 2018 рік в Україні
було 17,9 млн. осіб робочої сили. Кількість зайнятого населення дорівнювала
16,4 млн. осіб, у відсотковому значенні – 57,2%. Рівень безробіття за
методологією МОП у відсотках дорівнював 8,6%. Статистичні дані за 2019
показали, що минулого року кількість трудового ресурсу в Україні сягала
18,08 млн. осіб, серед них зайнятого населення було 16,62 млн. осіб, що у
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відсотках дорівнює 58,3%. Рівень безробіття порівняно з 2018 роком трохи
знизився та сягав 8,1%.
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Графік 1 — Рівень безробіття в Україні за останні роки
Побудовано на основі [2]
Тим часом у країнах Європейського союзу рівень безробіття досяг
рекордного мінімуму і становить 6,2% за даними Євростату. Найнижчий
рівень зафіксований у Чехії (2,00%), а також у Нідерландах та Німеччині
(3,2%) [3].
У країнах з розвиненою економікою з’явилося питання щодо
недостатньої кількості трудових іммігрантів. У 2018 році канцлерка
Німеччини заявила про необхідність спрощення умов для залучення
трудових іммігрантів, такі ж плани мають і багато інших країн такі, як
Канада, Швеція, Польща. Більш активна політика щодо приваблювання
іммігрантів до країн Північної Америки та Європи призводить до кризових
ситуацій на ринку трудових ресурсів в Україні. Це справжній виклик для
місцевої влади.
Нестача робочої сили викликає закриття підприємств та організацій,
через це почнуть знижуватися доходи у місцевий бюджет та значно зросте
навантаження на утримання інфраструктури та виплати пенсій. Тому слід
якнайшвидше застосувати відповідні заходи щодо ліквідації кадрової нестачі
шляхом залучення трудових іммігрантів з інших країн та поступове
повернення українських емігрантів.
Перелік посилань:
1.
Сайт з пошуку та розміщення вакансій в Україні HeadHunter [Електронний
ресурс]. –Режим доступу: www.hh.ua
2.
Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
3.
Офіційний сайт статистичного бюро ЄС [Електронний ресурс]. –Режим
доступу: www.ec.europa.eu/eurostat
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ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ЗАКУПІВЕЛЬ
Автор: ст. гр. ЕП-41 Вєтрова Валерія Валеріївна
Керівник: канд. екон. наук., доц. Халіна В.Ю.
«Зелені» закупівлі (ЗЗ) прагнуть досягти балансу між трьома стовпами
сталого розвитку: Економічними, соціальними та екологічними складовими
(рис. 1).

Рисунок 1 – Збалансування трьох складових сталого розвитку
у «зелених» закупівлях
На сьогоднішній день існують певні бар’єри щодо впровадження ЗЗ в
Україні. До викликів, пов’язаних із запровадженням зелених закупівель в
Україні можна віднести відсутність:
-чітких рамкових умов в національному законодавстві та електронній
системі публічних закупівель ProZorro;
-механізмів функціонування та запровадження моделі сталих
державних закупівель на галузевому, міжгалузевому та регіональному
рівнях;
-застосування поняття «життєвого циклу продукту» в процесі
закупівель;
-цілеспрямованого підходу імплементації законодавства України до
законодавства ЄС в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС.
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Отже, можливі шляхи впровадження ЗЗ в Україні в розширеному
вигляді можна представити наступним чином:
- провести аналіз нормативно-правової бази з питань державних
закупівель та визначити можливості для запровадження сталих державних
закупівель в Україні;
- провести аналіз законодавства іноземних країн, які активно
використовують ЗЗ (країни-члени ЄС, Японія, США та інші), та визначити
прийнятний для України досвід, а також формат його застосування;
- провести аналіз ринку для виявлення пріоритетних та найбільш
прийнятних продуктів та послуг для запровадження критеріїв ЗЗ;
- дослідити механізм функціонування та запровадження моделі сталих
державних закупівель в інших країнах та за результатами аналізу надати
теоретико-методичне обґрунтування застосування сталих державних
закупівель в Україні на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях;
- визначити інструменти та важелі для застосування механізмів
регуляторного впливу на політику ЗЗ, в тому числі застосування поняття
«життєвого циклу продукту» в процесі закупівель;
- розробити пропозиції до національного плану дій запровадження ЗЗ;
- надати пропозиції до проекту Стратегії сталого розвитку України в
частині запровадження сталих державних закупівль;
- визначити механізми державного регулювання змін в політиці
закупівель в Україні, в частині розширення можливостей для застосування
сталих державних закупіель;
- розробити план інформаційно-просвітницької діяльності щодо
розширення можливостей та розвитку потенціалу щодо запровадження ЗЗ.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Автор: ст.гр. ЕП-31 Шебалкова Єлизавета Ігорівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Гелеверя Є.М.
Сутність програмування в сучасних реаліях полягає в: аналізі стану
економіки та виявленні проблем, що не можуть бути вирішені ринковим
механізмом; розробці та реалізації окремих економічних програм; складанні
узагальненого прогнозу розвитку національної економіки на майбутнє;
визначенні оптимального з позиції держави варіанта розвитку економіки;
розробці і реалізації заходів з досягнення поставлених цілей.
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Відомі вчені-економісти відмічають, що програмування та
прогнозування як інструменти державного регулювання економіки –
найбільш складна і важлива форма діяльності. Сьогодні у всьому світі
утверджується економічна система, головною відмінною рисою якої є
активний вплив держави на розвиток національної економіки і в країнах з
розвиненими формами ринкових відносин не існує «свободи ринку». Уряди
цих країн усвідомлюють необхідність враховувати весь спектр реально
діючіх факторів, покликаних в більшій чи меншій мірі обмежувати таку
свободу.
Ринкова система безперечно володіє здатністю до саморегулювання на
основі цінових коливань, співвідношення попиту і пропозиції, конкуренції.
Разом з тим, у багатьох сферах і в тому числі в будівельній галузі система
економічного регулювання діє недостатньо. В умовах становлення та
поглиблення децентралізаційних процесів ринок не може забезпечити
макроекономічну стійкість економіки будівельної галузі, поглиблює
регіональні диспропорції, так як сприяє перерозподілу інвестиційних,
фінансових, трудових і інших ресурсів на користь регіонів з розвиненою
інфраструктурою з високим виробничим потенціалом і потребує сучасних
підходів до програмування та прогнозування.
Ключовим елементом програмування економічної системи є програма
– це сукупність існуючих економічних умов, поставлених економічних цілей
і інструментів їх досягнення. Здебільшого економічні програми в будівельній
галузі складаються з таких компонентів:
1. Мета (повинна бути чіткою і реалістичною та визначеною ще до
початку розробки програми);
2. Часові рамки (встановлюються в залежності від того, який характер
має мета: короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий);
3. Стратегія (визначаються засоби впливу: контроль за попитом,
контроль за пропозицією або їх комбінація, що будуть використані);
4. Інструменти економічної політики (визначається набір важелів
впливу, що будуть використані для реалізації програми);
5. Послідовність (визначається черговість використання тих чи інших
інструментів);
6. Контроль за виконанням програми (здійснюється здебільшого
національним урядом, але можливий також у співробітництві з
міжнародними організаціями, якщо вони приймають участь у фінансування
даної програми).
Перелік посилань:
1. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семіноженко. –
Харків : Костанта, 2006. – 272 с.
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2. Данилишин Б. М. Наукові основи прогнозування природно-техногенної
(екологічної) безпеки : монографія / Б. М. Данилишин, В. В. Ковтун, А. В. Степаненко. –
К. : Лекс Дім, 2004. –551 с.
3. Гелеверя Е. М. Управление инновационным развитием жилищной сферы
экономики региона в условиях децентрализации // Сучасні питання економіки і права: зб.
наук. праць. – К. : КиМУ, 2015. – Вип. 2(10). – С. 28 - 34.

СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Автор: ст. гр. ЕП-41Шип Катерина Валеріївна
Керівник: д-р екон. наук, доцент Шуміло О.С.
У сучасних трансформаційних економічних умовах сповнених
різноманітних загроз та небезпек, стійкість функціонування підприємства
ринку залежить від рівня економічної безпеки на підприємстві. Однією із
головних умов ведення ефективної господарської діяльності підприємства є
забезпечення його економічної безпеки.
Узагальнюючи підходи до розуміння економічної безпеки
підприємства та враховуючи особливості торгівлі пропонуємо удосконалене
визначення економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі. Отже,
економічна безпека підприємства роздрібної торгівлі це стан захисту
підприємства від існуючих загроз зовнішнього та внутрішнього середовища,
при якому підприємство має стійке функціонування на ринку в поточному
періоді діяльності, адаптивність сучасним змінам середовища та розвиток в
майбутньому.
Якщо розглядати економічну безпеку торговельного підприємства з
позиції системного підходу, і враховувати її складність, то можна виділити
сім складових:
1) фінансова складова безпеки підприємства полягає в побудові
оптимальної структури капіталу для забезпечення фінансової стійкості,
платоспроможності та фінансової незалежності підприємства;
2) ринкова складова економічної безпеки підприємств роздрібної
торгівлі характеризує відповідність внутрішніх можливостей зовнішнім, які
формуються ринковим середовищем. Головне завдання ринкової політики
торговельних підприємств полягає в розробці стратегії і організації процесу
доведення продукції до споживача;
3) товарна складова економічної безпеки торговельного підприємства
спрямована на те, щоб вироблена підприємством продукція була своєчасно і
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ефективно реалізована на ринку або належним чином збережена (захист від
втрати якості, крадіжок, шахрайства) [1];
4) суть кадрової безпеки підприємства роздрібної торгівлі полягає у
захищеності суспільно-прогресивних інтересів організації з розвитку і
вдосконаленню її людського капіталу, підтримці ефективної системи
управління людськими ресурсами та мінімізації ризиків компанії, пов'язаних
з кадрової складової;
5) техніко-технологічна складова залежить від двох факторів –
інвестицій і інновацій. Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу у
виробництво;
6) інформаційна складова є в даний час найбільш цінним і дорогим з
ресурсів підприємства. Інформація про зміну політичної, соціальної,
економічної ситуації, науково-технічна інформація, нове у методах
організації і управління підприємством дозволяють адекватно реагувати на
будь-які зміни зовнішнього середовища, ефективно планувати і здійснювати
свою господарську діяльність [2];
7) правова безпека – це ефективне і всебічне правове забезпечення
діяльності підприємства, чітке дотримання підприємством і його
співробітниками всіх аспектів чинного законодавства, активна робота
відповідних служб підприємства по сприятливій зміні політико-правового
середовища підприємства.
Перелік посилань:
1. Шуміло О.С. Складові економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі.
Економічний
простір.
2015.
№
100.
С.
205-217.
URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_100_21
2. Чорна О.Ю. Основні функціональні складові економічної безпеки інтегрованої
промислової структури. Вісник східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля.2016. № 6 (230). С. 187-193

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. ПТ-21 Рочева Ганна Володимирівна
Керівник: асист. Божидай І.І.
В умовах глобалізації світової економіки зростає рівень вичерпності
природних ресурсів. Потреби в ресурсах значно перевищують обсяги і
швидкості їх природного поповнення. В результаті неминуче настає
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виснаження природних запасів, що призводить до дефіциту ресурсів,
забруднення води і повітря, нестачі прісної води та ін [1, с. 186].
Очевидно, що необхідні принципово нові кроки, перехід на таку
концепцію розвитку, яка дозволить вирішувати соціальні, фінансові, паливні
та кліматичні проблеми комплексно. Таким рішенням на думку вчених є
концепція «зеленої економіки». У дослідженнях міжнародної організації
ЮНЕП зазначається, що концепція «зеленої економіки» «...може вирішити
поточні завдання та надати можливості для стратегії економічного розвитку
всіх народів».
Зелена економіка – це економіка, яка підвищує добробут людей і
забезпечує соціальну справедливість, а також істотно знижує ризики для
довкілля. Вона дає інструменти, щоб бізнес міг розвиватися, зменшуючи при
цьому навантаження на використання природних ресурсів і шкідливого
впливу на довкілля, але отримуючи прибуток і створюючи нові робочі місця.
У Європейському Союзі прийнято європейський План відновлення
економіки, яким передбачено вливання допомоги у розмірі 400 млрд. євро на
підвищення купівельної спроможності, стимулювання економічного
зростання і створення робочих місць. Планом відновлення економіки
передбачається прийняття низки екологічно-орієнтованих заходів, зокрема
по боротьбі із зміною клімату, в галузі енергоефективності, чистих
технологій, підвищення екологічно-орієнтованих професійних знань і
підтримки екологічно-орієнтованої продукції [2].
«Ресурсоефективна Європа» ‒ одна з семи ключових ініціатив у рамках
стратегії «Європа 2020», спрямована на забезпечення розумного, стійкого і
справедливого зростання. Ця ключова ініціатива покликана задати рамки для
розробки стратегій і планів, спрямованих на забезпечення переходу до
ресурсоефективної, низьковуглецевої економіці, яка дозволить:

поліпшити економічні показники з одночасним скороченням
споживання ресурсів;

виявити і створити нові можливості для економічного зростання,
інновацій і підвищення конкурентоспроможності ЄС;

забезпечити безперебійні постачання ключових ресурсів;

боротися із зміною клімату і обмежити дію на довкілля, пов'язану
з використанням ресурсів.
Йєльським і Колумбійським університетами у співпраці з Всесвітнім
економічним форумом підготовлено та опубліковано результати глобального
дослідження, що відображають досягнення країн у сфері управління
природними ресурсами та їх раціонального використання за рівнем
екологічної ефективності (ЕРІ).
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Реалізація екологічної політики – основа сталого розвитку держави,
тому на часі формування і реалізація єдиної узгодженої збалансованої
екологічної політики держави, збереження й відновлення природних ресурсів
як пріоритетного напряму державотворення. Розвитку раціонального
природокористування в Україні сприятиме збільшення обсягу державних
видатків на цей напрям й удосконалення існуючої правової бази, що його
регулює, а також суворе дотримання чинного законодавства в цій сфері.
Вирішення проблеми екологізації економіки за рахунок розвитку
раціонального природокористування сприятиме розв’язанню внутрішніх
проблем суспільства, зокрема: формуванню позитивного іміджу держави,
забезпеченню збалансованого розвитку господарського комплексу,
створенню сприятливого середовища життєдіяльності для майбутніх
поколінь.
Перелік посилань:
1.
Прушківська Е. В., Шевченко Ю. О. Розвиток «зеленої економіки»: національний
аспект. Бізнесінформ. 2013. №3. С. 186 – 191.
2.
Грицюк Т. І., Василенко Т. В. Cтратегічні пріоритети розвитку «зеленої
економіки» у країнах світу. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3081 (дата звернення: 15.12.2019).

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Автор: ст. гр. ПТ-31 Кривобок Юлія Вікторівна
Керівник: канд. економ. наук, доц. Колмакова О.М.
Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення
проблеми становлення креативної індустрії в Україні та використання її для
виходу з локальних кризисних ситуацій засвідчила, що людський капітал – це
головний ресурс креативної індустрії, але як показують дослідження в
Україні цього недостатньо для розвитку даної сфери. В Україні розвиток
людського капіталу має слабкий (помірний) вплив на розвиток креативної
індустрії. Більш впливовим є фінансова складова. І як показує міжнародний
досвід головною ланкою інфраструктурної складової є кластери.
Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що
українська економічно-соціальна система має досить багато проблем та
потребує нестандартних рішень, а досвід європейських країн показує, що
креативна індустрія є саме таким нестандартним рішенням.
Дослідження питання креативної індустрії в статті здійснено в
наступній логічній послідовності:
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- проаналізовано розвиток креативної індустрії в країнах Євросоюзу,
(виявлено, що вона є одним з рушійних сил економіки взагалі, дедалі
найчастіше використовують кластери креативної індустрії в депресивних
регіонах для покращення економічної ситуації (як приклад: Каталонія в
Іспанії), відповідно це ефективний інструмент виходу з кризи, покращення
відбувається не тільки в економічній сфері але і в соціальній);
- проаналізовано розвиток креативної індустрії в Україні (виявлено, що
вона знаходиться в зачатковому стані: підприємства існують окремо, немає
інфраструктури яка б забезпечувала зв'язок між ними, відповідно
використовуючи досвід Європи необхідним стає об’єднання підприємств,
створення фінансових інститутів та кластерів, створення середовища для
розвитку креативної індустрії - це досить тривалий процес);
- обґрунтовано, що поки спеціальних умов не створено підприємства
мають адаптуватися і головним ресурсом є саме їх персонал (найдоцільнішим
є використання трудового потенціалу креативних підприємств для їх
адаптування до зовнішнього середовища, адаптивний механізм креативних
підприємств може стати первинною ланкою для створення кластеру
подолання кризи в депресивних регіонах, локальні кризові явища потребують
нестандартних креативних рішень);
- автори пропонують схему адаптивного механізму для креативних
підприємств використовуючи досвід європейських країн.
Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для
розробки методичного апарату оцінки розвитку креативної індустрії та її
вплив на соціально-економічний стан та розвиток регіону.

СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА КОМУНАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМТВАХ
Автор: ст. гр. ЕП-41 Загоруйко Олексій Олександрович
Керівник: викл. Устіловська А.С.
Стимулюванням є зниження рівня спонукання до досягнення цілей
організації, обумовлене відсутністю або ослабленням впливу сил, які
спонукають людину до діяльності з витратою певних зусиль, на належному
рівні старання, сумлінності, наполегливості [1].
Для працівників комунальних підприємств причинами стимулювання
(де мотивації) персоналу можуть бути наступні:
1. Зменшення інтересу до виконуваної роботи;
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2. Виникнення конфліктних ситуацій;
3. Порушення трудової дисципліни;
4. Почастішання невиходів на роботу;
5. Зниження продуктивності праці;
6. Порушення виконавської і технологічної дисципліни;
7. Схильність до дій, що завдають шкоди організації;
8. Зниження готовності до співпраці;
9. Схильність до зміни місця роботи [2].
Слід зазначити зазначають, що стимулювання (де мотивацію)
необхідно застосовувати обережніше, ніж мотивацію. Демотиваційний стиль
управління повинен не порушувати трудового законодавства та норми
трудового договору.
На думку авторів в демотиваційному аспекті діють стимули, на відміну
від мотиваційного, який здійснює свій вплив на працівника через мотиви.
Стимул, як зазначає автор, – це інструмет впливу работодавця на працівника
за допомогою покаральних заходів, які об’єднанні в дві групи: матеріальні
стимули та нематеріальні стимули. Також автори ототожнють поняття
«демотивація» та «стимулювання». Проблематику стимулювання та стимулів
висвітлює у своїх наукових працях велика кількість науковців, наведемо
декілька (табл. 1).
Таблиця 1 – Визначення понять «стимул» та «стимулювання» авторами
Автор
Визначення
Стимулювання
Костін Д.Ю.
По-перше, це поділ благ між об’єктами управління в
залежності від тих результатів, що вони досягли; по-друге,
регулювання поведінки працівників задля
одержаннязаздалегідь наміченихрезультатів; по-третє,
забезпечення сприятливих умов, за яких якісна трудова
діяльність стає необхідною та достатньою для задоволення
потреб працівника
Стимул
Автор
Визначення
В.П. Зінченко,
Фізичний агент (подразник), що впливає на орган почуттів
Б.Г. Мещерякова
Лехін І.В.,
(лат. stimulus – стрекало, погонялка) трактується як
Петров Ф.Н.
зовнішнє спонукання до дії, поштовх, спонукальна
причина
Виханський О.С.
Гострий ціпок, яким поганяли тварин
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Слиньков В. Н.

Ціле направлений вплив на людину, який не зважаючи на
джерело і характер впливає на активність персоналу. Цей
вплив ґрунтується в наданні гарантій досягнення в
результаті власної діяльності предмета потягу, що
задовольняє потребу персоналу

Тачим чином, можна сказати що поняття демотивація та стимулювання
тотожні, хоча стимулювання та демотивація й спонукають працівників до
активізації трудової діяльності, але й інколи суперечить їх внутрішнім
посилам до роботи, що може спричините не якісне виконання поставлених
задач.
Перелік посилань:
1.
Ткаченко Н. Э. Демотивация персонала организации: сущность и причины.//
Н. Э. Ткаченко; [Электронный ресурс] – Режим доступа :http://dspace.snu.edu.ua
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Особенности демотивации труда работников / Адельсеитова Э.Б., Асанова
З.С. // Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ c. 41-43
3.
Костін Д.Ю. Матеріальне стимулювання трудової діяльності: аналіз
теоретико– методологічних підходів [Електронний ресурс] / Д.Ю. Костін // Економіка:
реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 2 (7). – С. 81–86

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗМІСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Автор: ст. гр. ЕП-41 Шип Катерина Валеріївна
Керівник: канд. екон. наук, доцент Благой В.В.
Еволюція економічних відносин за останнє століття принесла якісні
зміни як в природу самих суб'єктів господарювання, так і природу
економічних відносин. З одного боку бізнес все більше спрямовується до
взаємної інтеграції та партнерства, з іншого – конкуренція набуває рис
боротьби всіх з усіма, де кожен намагається бути менш залежним від інших і
навпаки, мати більше на них вплив. В таких умовах все більш актуальним
стає питання економічної безпеки підприємства. Особливо гостро воно
виникає в умовах глобальної кризи, коли сфера економіки показала себе
найбільш вразливою.
Досить вдало сутність економічної безпеки сформулювали Г.В.
Козаченко і В.П. Пономарьов як «міру гармонізації інтересів» організації і
зовнішніх по відношенню до неї суб'єктів. Тому економічна безпека є в
першу чергу мірою гармонізації внутрішніх організаційних інтересів і лише
потім по відношенню до зовнішніх суб'єктів [1]. Дане визначення суті
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економічної безпеки має один істотний недолік – воно в значній мірі носить
загальний філософський характер, а тому зустріне складності в прикладному
використанні. При цьому воно підводить до важливого розуміння того, що
економічна безпека – поняття комплексне, яке стосується всіх сфер
діяльності підприємства (не тільки економічної).
Можна виділити два аспекти економічної безпеки підприємства:
загальний, що характеризує системне управління, і специфічний, що визначає
можливості виявляти і протидіяти негативним явищам [2].
Таким чином, при дослідженні існуючих підходів і визначень можна
сформулювати власне бачення поняття. У загальному розумінні «економічна
безпека підприємства» - це стан підприємства, який характеризує його
можливості для існування і розвитку в конкурентному середовищі, а саме:
фінансова, інформаційна, організаційна, технологічна (інноваційна), людська
(кадрова) стійкість і мобільність; захищеність життєво важливих інтересів,
потенціалу; високий рівень керованості організації; організаційна гнучкість,
наявність внутрішніх оптимізаційних механізмів тощо.
У специфічному розумінні «економічна безпека підприємства» - це
стан підприємства, яке характеризує його можливості передбачення,
виявлення, оцінки загроз успішному існуванню і розвитку підприємства в
конкурентних умовах, а так само можливості протидіяти даними загрозам на
різних етапах їх розвитку.
Перелік посилань:
1. Колодяжна І.В., Букріна К.А. Економічна безпека в системі сталого
функціонування підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23, ч.
1. С. 135-140
2. Грибіненко О.М., Шагоян С.М. Сутність та шляхи забезпечення економічної
безпеки підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету.
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ЯК ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ МІНЯЮТЬ РЕАЛЬНІСТЬ
Автор: ст. гр. ЕКзм-21 Ограпішвілі Iлля Григорович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Бредіхін В.М.
Дома, створювані за допомогою технологій 3 D-Печатки, автоматично
проектовані лікарні, хмарочоси які будують за шість місяців — мрії про
майбутнє тепер стають реальністю. Про це говориться в новому звіті
«Формуючи майбутнє будівництва: як іноватори перетворять галузь»
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Всесвітнього економічного форуму, який був підготовлений разом з
компанією The Boston Consulting Group.
Автори аналізують діяльність 10 інноваційних компаній-лідерів,
визначають ключові фактори успіху, а також дають стратегічні рекомендації
для прискорення інновацій у сфері будівництва.
Десять знакових інноваційних проектів, про яких розказано у звіті,
наочно показують, який ефект може принести впровадження інновацій.
Відомі флагманські проекти, такі як Burj Khalifa («Бурдж Халіфа») у Дубаї
(найвищий будинок у світі) і амстердамський The Edge (самий «зелений»
офісний будинок у світі), стали емблемою ультрасучасних інновацій. Те ж
можна сказати й про різні пілотні проекти або стартапи, проаналізовані у
звітах, таких як китайська компанія Winsun, що використовує технології 3DПечатки для будівництва будинків, або чиказькїо фірми Uptake (самий
яскравий стартап згідно з рейтингом Forbes за 2015 рік), що застосовує
прогнозну аналітику будівельних даних. Надихаючі історії успіху цих
проектів як би дають нам зазернути в майбутнє галузі.
«Перефразовуючи Вільяма Гібсона, майбутнє будівництва вже настало.
Просто воно ще нерівномірно розподілене. Інноваційні компанії та проекти,
описані у звіті, демонструють саме мистецтво можливого ті способи, за
допомогою яких можна відповідати на ці виклики, — коментує Пилип
Герберт, старший партнер BCG і один з авторів звіту.
«Буде цікаво стежити за тим, який вплив будуть виявляти ці інновації
на традиційну будівельну екосистему. Ми бачимо, що розрив між
аутсайдерами в інноваційному плані компаніями та компаніями-лідерами
збільшується, зокрема, у тому, що стосується їхньої цифрової
трансформації».
Будівельний сектор є одним із ключових у глобальній економіці.
Частка будівельної індустрії становить 6% у світовому ВВП, однак ще більш
важливо те, що цей сектор взаємозалежний практично з усіма іншими
галузями економіки. Роль будівельного сектору також важлива стосовно
глобальних мегатрендів: приміром, чисельність міських жителів в усьому
світі збільшується на 200 000 чол. у день, і всім їм необхідно доступне житло,
а також соціальна, транспортна та житлово-комунальна інфраструктура. Ці
тренди створюють не тільки нові виклики, але й нові можливості, і в
кожному разі вимагають адекватної відповіді з боку компаній, галузі в
цілому, а також від урядів.
Продуктивність у секторі інженерно-проектних робіт і будівництва в
порівнянні з іншими галузями за останні 50 років сповільнилася. У плані
технологій яких-небудь фундаментальних досягнень не відзначалося, а самі
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компанії демонстрували відверте небажання міняти свої традиційні методи.
Проте, останнім часом з'явилися передові технологічні розробки, і ряд
новаторських компаній прийняв їх на озброєння для своїх поточних проектів.
Ці розробки — технології 3D-Печатки, будівельно-інформаційне
моделювання, бездротова телеметрія та автономне встаткування (лише деякі
приклади) — вже починають радикально перевертати уяву о традиційних
бізнес-моделях.
«У Казахстані торік вже з'явилися плани заходів щодо впровадження
технології інформаційного моделювання при проектуванні об'єктів
будівництва, — коментує Сергій Перапечка, партнер і керуючий директор
The Boston Consulting Group у Росії та СНД. - Цей підхід полягає в тому, що
за допомогою відповідного ПО створюється 3D-Модель об'єкта, і потім на
основі цієї моделі ухвалюються всі рішення по роботі з будинком протягом
усього його життєвого циклу. Технологія дозволяє помітно знижувати
витрати на роботи із проектування та будівництва, а також мінімізує ризики,
пов'язані з людським фактором. У США та Великобританії, а також ряді
країн Південно-Східної Азії ця технологія зараз де-факто є практично
обов'язковим стандартом (насамперед при реалізації державних проектів)».
Будівельні компанії, так само як і їхні клієнти та суспільство в цілому,
зможуть скористатися перевагами інновацій. «Поступові зміни — це не
кращий варіант; шляхом перегляду кінцевої межі стрибкоподібні інновації в
будівельній галузі в остаточному підсумку допоможуть вирішити основні
проблеми суспільства — від масової урбанізації до зміни клімату, —
відзначає Майкл Бюлер, керівник секції інфраструктури і містобудування на
Всесвітньому економічному форумі. - Широке впровадження цих інновацій
дозволить переломити ситуацію як в економічному плані, так і з погляду
екології».
Перелік посилань:
1.
Формування
майбутнього
будівництва:
натхненні
новатори
переосмислюють
цю
галузь
[електронний
ресурс]
https://ukr.cosummitconstruction.com/shaping-future-construction-18185
2.
Будівельний конгрес 2017: майбутнє будівельної галузі [електронний
ресурс] https://ckp.in.ua/events/16370
3.
Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в
Україні у 2018 році [електронний ресурс] https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsiitransfer-tehnologiy/2019/07/03/stan-innov-diyaln-2018f.pdf
4.
10 трендів BIM-технології. Майбутнє наступає [електронний ресурс]
https://investment-estate.com/uk/novosti/10-trendov-bim-tehnologii-budushchee-nastupaet
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ З ОЗОНУВАННЯ
ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ
Автор: ст. гр. ЕП-31 Федоров Ярослав Вікторович
Керівник: канд. екон. наук, доцент Янченко Н.В.
Очищення води - найгостріша проблема сьогоднішнього дня. Об'єм
забрудненої води постійно збільшується, і навіть та, що використовується
для водопостачання, часто не може похвалитися по-справжньому високою
якістю. Близько 90 % всіх використовуваних водних ресурсів потребують
постійного очищення, а існуючі джерела прісної води не справляються з
потребами, які пред'являють мільярди людей в цілому, так і окремі міста,
організації і землевласники.
Реальними практичними методами, що володіють необхідним
потенціалом знезараження води і пройшли перевірку на діючих
великомасштабних спорудах водопідготовки, сьогодні є хлорування,
озонування та ін. Хлорування - найбільш поширений спосіб обробки питної
води. Альтернативою процесу хлорування води є її знезараження за
допомогою озону.
Озон (O3) - газ блідо-фіолетового кольору, що володіє специфічним
запахом, є природним окислювачем, при контакті з водою окисляє наявні
домішки і переводить їх з розчиненого стану в суспензію, яку, в свою чергу,
затримує вугільний фільтр. Залишкова кількість озону переходить знову в
кисень, з якого він був зроблений. Справа в тому, що велика частина
найпоширеніших забруднень води - органічного походження і вони мають
схильність до окислення озоном.
Оскільки в процесі очистки води постає питання про характер
протікання
очистки
води
озоном,
є
доцільним
створення
програмнорозрахункового модуля, який би проводив моделювання та
розрахунок технології очищення води.
Витрати по експлуатації установки озонування води містять у собі:
витрати по електроенергії; зарплату обслуговуючого персоналу; витрати по
профілактичному огляді (поточний зміст устаткування) і накладні витрати.
Установка по озонуванню води ставиться до енергозберігаючого та споживає
450 кВт електроенергії в рік. Обслуговуючий персонал містить у собі одного
інженера, одного майстра та двох робітників. Витрати по оплаті праці
розраховуються з урахуванням відрахувань на соціальне страхування - 38 %.
Накладні витрати містять у собі заробітну плату прибиральниці,
придбання видаткових матеріалів, канцелярські та комунальні витрати. Вони
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плануються в процентному співвідношенні від основної заробітної плати
працівників.
Озонування має переваги перед хлоруванням: озон не утворить у воді
токсичних з'єднань. Він більше ефективний стосовно патогенним
найпростіших - дизентерійній амебі, лямбліям і ін.
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Секція «ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА КАМ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ»
ЧИСЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗТАШУВАННЯ ДІАФРАГМ
ЖОРСТКОСТІ НА ФОРМУВАННЯ
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАГАТОПОВЕРХОВИХ
МОНОЛІТНИХ БУДІВЕЛЬ
Автор: ст. гр. Пм-52 Кір’ян Яна Олегівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Спіранде К. В.
В даний час основна частина будівель проектується з монолітного
залізобетону. Велике значення для забезпечення загальної стійкості,
зменшення згинальних моментів в колонах і плитах перекриття в монолітних
каркасних будівлях грають діафрагми жорсткості (пілони). Діафрагми
жорсткості сприймають частину вертикальних і основну частину
горизонтальних навантажень, забезпечують загальну стійкість будівлі. А їх
жорсткість та розташування визначає значення деформацій будівлі в цілому.
Однак питання про розміщення діафрагм жорсткості в плані та по
висоті будівлі і їх вплив на деформативність елементів монолітного каркаса в
посібниках з проектування конструкцій монолітних будівель дані висвітлені
мало. Тому проектувальники змушені покладатися власний досвід
розстановки діафрагм жорсткості. Виникають різні думки про вплив
діафрагм на роботу несучих конструкцій будівлі і взагалі про необхідність їх
постановки в залежності від особливостей конструктивного рішення будівлі.
Розміщення діафрагм жорсткості досить складний процес, мета якого
полягає в максимально можливому поєднанні функціональних особливостей
будівлі, його архітектури, раціонального розміщення інженерних систем і
чистоти конструктивної схеми.
Сучасні потужні програмні комплекси для розрахунку і проектування
конструкцій дозволяють скласти і досліджувати докладні розрахункові
схеми.
Основоположні принципи розрахунку і розстановки діафрагм
жорсткості викладені в книзі Ханджи В.В. [1] Пропонований автором метод
розрахунку і принципи розміщення діафрагм жорсткості з певними
припущеннями можуть бути використані при розрахунку рамно-в'язевих
систем, припускаючи, що всі горизонтальні навантаження сприймаються
діафрагмами жорсткості (пілонами), або імітувати стійки рам пілонами
еквівалентної жорсткість [2].
Вплив діафрагм жорсткості на деформативність всього монолітного
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каркаса виконувалось з використанням кінцево-елементного розрахунку
будівлі в програмних комплексах «МОНОМАХ» і «ЛІРА». Були обчислені
максимальні величини переміщень колон для різних схем розташування
діафрагм в плані, при цьому змінювалися форми та розміри їх перерізів,
поверховість будівлі. Виконано дослідження впливу ексцентриситету
вітрового навантаження щодо центру жорсткості будівлі. Якщо в плані
будівлі діафрагми жорсткості розташовані не симетрично, то навантаження
на кожну з діафрагм буде неоднакове, і будівля в цілому буде закручуватися
навколо центра згину будівлі.
При компонуванні системи пілонів будівлі слід прагнути до того, щоб
відстань між центром маси і центром згину було мінімальним. Оптимальна
така компоновка будівлі, при якій центр маси і центр згину будівлі
збігаються в плані і бажано щоб через цю ж точку проходить рівнодіюча
вітрових навантажень.
Перелік посилань:
1. Ханджи В..В. Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом.
М.:Стройиздат,1977. 187 с.
2. Гринев В.В., Цингель П.А. Особенности расчета диафрагм жесткости по
требованиям норм европейских стандартов // Актуальные проблемы инновационной
подготовки инженерных кадров при переходе строительной отрасли на европейские
стандарты: сборник Международных научно-технических статей, Минск, 2015. с. 57-68

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПОПЕРЕДНЬО
НАПРУЖЕНОЇ БЕЗБАЛКОВОЇ МОНОЛІТНОЇ ПЛИТИ З
ПОПЕРЕДНІМ НАПРУЖЕННЯМ В ОДНОМУ НАПРЯМКУ
Автор: ст. гр. Пм-52 Згонник Марина Вікторівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Спіранде К. В.
В даний час монолітній залізобетон набув широкого поширення в
житловому, цивільному та промисловому будівництві. Безбалкові перекриття
дозволяють отримати простір з розрідженою сіткою колон і можливістю
перепланування протягом всього життєвого циклу, проте недоліком таких
перекриттів є обмеженість прольотів і навантажень. Ефективним способом
протидії цім недолікам є попереднє напруження арматури, яке може
проводитися по всій площі плити або вибірково на проблемних ділянках.
В якості напруженої арматури в монолітних попередньо напружених
перекриттях найчастіше застосовують арматурні канати. Армування
перекриттів може здійснюватися різними способами: напружувані канати
розміщують рівномірно по всьому полю плити і по осях колон в двох
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напрямках; напружувані канати розташовують вздовж осей колон, а між
канатами укладають ненапружену арматуру.
Як правило, в конструктивних рішеннях напружувані канати
розкладаються по формі, що повторює форму епюри згинальних моментів в
конструкції. Дана форма розкладки дозволяє мінімізувати витрату матеріалу і
реалізувати переваги від використання попереднього напруження.
Напружена арматура в перекритті розташовується поодиноко або групами по
надколонним смугах.
Над опорні моменти в плитах перекриттів у колон утворять
гострокутну форму епюри. Очевидно, що забезпечити в цій зоні таку ж
форму вигину напружених арматурних елементів неможливо. Тому вдаються
до розрахунково-конструктивного прийому. Відповідно до цього прийомом в
прольотних зонах канатам надають форму параболи, а в над колонних зонах форму перевернутої параболи. При цьому геометрію парабол розраховують
таким чином, що точка зміни напрямку напруженої арматури знаходиться на
незначній відстані від зони нульових поперечних сил.
При конструюванні криволінійного розташування арматури приймають
до уваги певні обмеження, які пов'язані з тим, що нижня точка параболи в
прольоті не може перебувати нижче зони допустимого захисного шару
бетону. Крім того, провиси канатів повинні бути узгоджені з розташуванням
ненапруженої арматури так, щоб при можливому обпиранні на ненапружену
арматуру напружених елементів звичайна арматура отримала достатній
захисний шар і не прогиналася в напрямку стельової поверхні.
Аналіз напружено-деформованого стану попередньо напруженої
безбалкової монолітної плити з попереднім напруженням в одному напрямку
виконувався в програмному комплексі «ЛІРА». У цьому випадку різні за
величиною прольоти у взаємно перпендикулярних напрямках призвели до не
несиметричному обрису параболи.
Досвід використання попереднього напруження в будівельних умовах
за кордоном дозволив систематизувати і рекомендувати найбільш
«оптимальні» схеми армування конструкцій перекриттів. Максимальний
ефект від попереднього напруження досягається в конструкціях з прольотами
більше 9 м і корисними навантаженнями від 400 кг/м2. До недоліків
попереднього напруження монолітних перекриттів без зчеплення арматури з
бетоном можна віднести: збільшення витрат на забезпечення
антикорозійного покриття та влаштування захисної полімерної оболонки;
необхідність збільшення сили натягу приблизно на 27% в порівнянні з
натягом при зчепленні арматури і бетону.
Таким чином, застосування попередньо напруженої арматури в плитах
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безбалковими перекриття дозволяє істотно розширити діапазон прольотів
осередків, зменшити прогини і ширину розкриття тріщин.

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ
Автор: ст. гр. П-32 Коваленко Дарина Євгенівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Спіранде К. В.
Розрахунок будь-яких будівельних конструкцій виконують з метою
забезпечення необхідної міцності, жорсткості і стійкості при мінімальній
витраті матеріалів. В процесі розвитку будівельної науки методи розрахунку
конструкцій вдосконалювалися. У розвитку науки про міцність можна
виділити три основні періоди. Початок покладено працями Галілео Галілея,
який в 1638 р. прийняв величину руйнівного навантаження за критерій
міцності. Другий період в 1826 р. відкрив Луї Нав'є, запропонувавши
принцип розрахунку за робочою стадією та встановивши допустиме
навантаження як частину руйнівного. Теорія Нав'є згодом дістала
назву «класичної» та спиралась на основні припущення, а саме: перерізи що є
плоскі до деформування, залишаються такими і після нього (гіпотеза плоских
перерізів або гіпотеза Я. Бернуллі); напруження пропорційні відносним
деформаціям (закон Р. Гука). Основи «класичної» теорії залізобетону були
створені в 1876 - 1890 рр. працями Мазо, Кенена, Неймана, Туллі, Твайта,
Кон-сідера, Геннебіка та ін. Третій період у розвитку науки про міцність веде
свій початок з 1905 р., коли Артур Лолейт запропонував у розрахунках
розглядати миттєву рівновагу, яка передує моменту руйнування. Після
офіційного запровадження методу розрахунку елементів залізобетонних
конструкцій за руйнівними напруженнями робота по дальшому вивченню
міцності залізобетону не припинилась. Недоліки цього методу розрахунку
були с часом усунуті і спеціальна комісія розробила метод розрахунку
будівельних конструкцій за граничними станами.
Таким чином, вважається що існує три основних методи розрахунку
залізобетонних конструкцій: за допустимими напруженнями, за руйнівними
зусиллями та за граничними станами.
До 1938 року в Україні залізобетонні конструкції розраховували за
«класичним» методом за допустимими напруженнями. В основу розрахунку
була покладена II-га стадія напружено-деформованого стану. Вважалися
справедливими закон Гука та гіпотеза плоских перерізів. В бетоні стиснутої
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зони зігнутих елементів приймалася трикутна епюра напружень. Бетон
розтягнутої зони в роботі не враховувався. Всі розтягуючи зусилля
сприймала розтягнута арматура. Модуль пружності бетону приймався
постійним незалежно від величини напружень. Введено поняття приведеного бетонного перерізу, в якому арматура замінювалося
еквівалентною за міцністю кількістю бетону.
Залізобетон є пружно-пластичним матеріалом і уже при малих
навантаженнях в ньому поряд з пружними виникають пластичні деформації.
Тому в 1938 році в норми проектування було введено метод розрахунку за
руйнівними зусиллями, запропонований А. Лолейтом. В основу методу було
покладено роботу залізобетонних конструкцій в стадії III напруженодеформованого стану. Робота бетону розтягнутої зони не враховувалася.
Згідно з цією теорією розрахунок міцності залізобетонних елементів
виконували на стадії руйнування у припущенні, що напруження в бетоні і
арматурі одночасно досягають граничних значень. Епюру напружень у
бетоні стиснутої зони спочатку приймали у вигляді кубічної параболи, а
потім за пропозицією П. Пастернака замінили на прямокутну. Гіпотеза
плоских перерізів замінена принципом граничної рівноваги. Основним
недоліком цього методу розрахунку став єдиний коефіцієнт запасу міцності
перерізу.
В 1955 р. єдиний метод розрахунку за граничними станами був
покладений в основу CНіП, у 1971-75 рр. будівельні норми і правила були
значно перероблені (СНіП ІІ-21-75), внесені нові зміни і доповнення, також
прийняті нові позначення (СНіП 2.03.01-84).
Сучасні нормативні документи ДБН та Єврокод 2 зобов’язують
проводити розрахунок залізобетонних конструкцій на основі нелінійних
деформаційних моделей, які більш точно відображають фактичну роботу
елементів.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ПРЯМОКУТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ПЕРЕРІЗІВ З ОДИНОЧНИМ АРМУВАННЯМ ЗА РІЗНИМИ
НОРМАМИ
Автор: ст. гр. П-32 Крикун Вікторія Ігорівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Спіранде К. В.
Нормативні документи по проектуванню залізобетонних конструкцій
зазнають постійних змін та доповнень. При цьому йде процес гармонізації
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цих норм між собою. Прикладом якого є створення єдиних норм
проектування та розрахунку, що прийняті у Європейському Союзі
(Єврокоди). В тому числі є Єврокод 2 – по проектуванню та розрахунку
залізобетонних конструкцій.
Як відомо в даний час в багатьох країнах світу для розрахунку
будівельних конструкцій застосовується метод граничних станів. Разом з
тим, що є багато загальних положень в нормах різних країн, вони також вони
містять деякі відмінності, іноді істотні. Поняття граничний стан має близьке
за змістом визначення у всіх розглянутих нормах. Граничними вважаються
стани, при яких конструкції перестають задовольняти пропонованим до них в
процесі експлуатації вимогам, тобто втрачають здатність чинити опір
зовнішнім навантаженням і впливам або відчувають неприпустимі
переміщення або місцеві пошкодження. За французькими нормам, граничний
стан - це особливий стан, за межами якого конструкція перестає виконувати
функції, для яких вона призначена.
В сімдесяті роки минулого століття Європейським комітетом з
залізобетону (CEB) та міжнародною федерацією попередньо напруженого
залізобетону (FIP) розроблено Міжнародні єдині рекомендації CEB/ FIP з
розрахунку та реалізації споруд із залізобетону. Рекомендацій CEB/FIP були
покладені в основу стандартів різних країн, а саме: норм Франції (ВАЕЛ-91),
англійських норми (СР 110), Єврокод 2, норм України (ДБН В.2.6-98:2009) та
інших.
Норми Німеччини (DIN-1045) істотно відрізняються від рекомендацій
CEB/FIP в оцінці безпеки. Несуча здатність визначається виходячи з
ймовірнісної методики без урахування коефіцієнтів безпеки. Розрахунок
виконують за нормативними значеннями зовнішніх навантажень з
використанням нормативних характеристик матеріалів. Даний метод ближче
до розрахунку за руйнівними зусиллями.
Норми США (ACI 318-83) основані на методиці наближеної до
розрахунків за граничними станами, але припускають використання
розрахунку і за допустимими напруженнями. За цими нормами навантаження
приймаються з коефіцієнтами надійності, характеристики матеріалів за
характеристичними значеннями. Для забезпечення загальної безпеки
враховується коефіцієнт надійності, величина якого залежить від
напруженого стану конструкції.
У СНіП 2.03.01-84 поряд з гіпотезою плоских перерізів приймається
принцип пластичного руйнування, згідно з яким і в арматурі, і в бетоні
напруги досягають граничних значень одночасної та дозволяє при
розрахунку обходитися лише умовами рівноваги.
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У всіх розглянутих нормах при розрахунках використовуються
практично одні і ті ж вихідні передумови, засновані на гіпотезі плоских
перерізів, сумісності деформування бетону та арматури, вилучення з роботи
бетону розтягнутої зони. Вимоги до конструкцій за граничними станами
першої групи мають один і той самий зміст та полягає в запобіганні настання
граничного стану від зовнішніх навантажень.
Розглянуті на конкретні чисельні приклади розрахунку балок на згин за
різними нормами та виконано підбір арматури за цими методиками.
Отриманні результати свідчать про те, що найменшою кількість арматури що
вимагається отримана за СНіП, максимальна – за нормами СР 110. За іншими
нормами ВАЕЛ-91, DIN-1045, ACI 318-83, в тому числі і за ДБН В.2.698:2009, результати відрізняються не суттєво. Це свідчить про гармонізацію
наших норм із закордонними.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА
ДІЮ ПОПЕРЕЧНОЇ СИЛИ ЗА РІЗНИМИ НОРМАМИ
Автор: ст. гр. П-32 Рябчинський Євгеній Андрійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Спіранде К. В.
Аналізуючи розрахунки несучої здатності похилих перерізів, слід
зазначити, що всі норми використовують в якості теоретичної основи
емпіричні залежності і достовірність отриманих результатів в значній мірі
залежить від вихідних положень. Відмінності починаються з визначення
значень навантажень і поперечних сил.
За Міжнародними єдиними рекомендаціями (CEB/FIP) з розрахунку та
реалізації споруд із залізобетону та нормами США (ACI 318-83)
розрахунковий похилий переріз приймається на відстані робочої висоти d від
опори, за нормами Франції (ВАЕЛ-91) і Німеччини (DIN-1045) - на відстані
що дорівнює половині робочої або повної висоти перерізу. За англійськими
норми (СР 110) в розрахунок вводиться максимальне значення поперечної
сили, тобто положення розрахункового перерізу співпадає з опорним. За
СНіП 2.03.01-84* положення розрахункового похилого перерізу приймається
рівним проекції небезпечного похилого перерізу на поздовжню вісь.
Несуча здатність по похилій стислій смузі при розрахунку по CEB/FIP і
СНіП перевіряється за емпіричними формулами, що дозволяють визначити
стискуюче зусилля, яке сприймається цією смугою. У нормах ВАЕЛ і СР з
цією метою обчислюються максимальні стискаючі напруги в похилій смузі,
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які порівнюються з гранично допустимими їх значеннями.
У ряді норм (CEB/ FIP, СНіП та ACI) несуча здатність по похилій
стислій смузі перевіряється за емпіричними формулами, що дозволяє
визначити стискуюче зусилля, яке сприймається цією смугою. Несуча
здатність по похилій тріщині визначається як сума зусиль, що сприймаються
стиснутим бетоном над тріщиною і поперечною арматурою, що перетинає її.
В інших нормах (ВАЕЛ, СР, DIN) робота стисненого бетону над тріщиною
враховується зменшенням дотичних напружень, за якими обчислюється
поперечне армування.
Значення зусиль, які сприймаються стиснутим бетоном, обчислені за
формулами CEB/FIP, СНіП, ACI або визначені як умовні на підставі
рекомендацій щодо зменшення дотичних напружень з урахуванням того, що
частина поперечної сили сприймається стиснутим бетоном (за норми ВАЕЛ
та CEB/FIР). Слід зазначити, що ці зусилля істотно відрізняються від
аналогічних зусиль, обчислених за нормами DIN. Значення зусиль
розтягування що сприймаються поперечною арматурою, близькі за нормами
СНіП, CEB/FIP, ACI та DIN. Для зручності порівняння результатів
розрахунку оцінювався коефіцієнт армування похилих перерізів поперечною
арматурою. Найбільш високий коефіцієнт армування отримано при
розрахунку за нормами DIN і дуже низький - за СНіП. Особливо слід
підкреслити, що за всіма нормами (окрім СНіП, і уточненому розрахунок
CEB/FIP) кут нахилу стислої смуги (отже і похилої тріщини) приймається
рівним 450. За розрахунку по CEB/FIP кут нахилу приймається в межах

300    600 . Кут нахилу за СНіП визначається довжиною проекції похилій
тріщини і зазвичай становить 300...450. Теоретичний крок поперечних хомутів
буде практично однаковим при розрахунку за нормами CEB/FIP і ACI,
значно меншім за нормами DIN і СР та найбільшим - за СНіП
Зазначені вище розбіжності отриманих результатів обумовлені, з
одного боку, неоднаковими навантаженнями і зусиллями в розрахункових
похилих перерізах, а з іншого - відмінностями в методах розрахунку несучої
здатності цих перерізів щодо запропонованих норм. За інших рівних умовах
потрібно приблизно однакове армування поперечною арматурою по нормам
CEB/FIP, ВАЕЛ, СР. За АСІ воно буде трохи менше, а по СНіП - набагато
(приблизно в три рази) менше в порівнянні з іншими нормами. В даному
випадку розбіжності в армуванні обумовлені виключно відмінностями,
закладеними в методиках розрахунку похилих перерізів.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗРАХУНКУ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ
ЗІГНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ЗА НОРМАМИ EC ТА ACI
Автор: ст. гр. П-32 Лєдньов Егор Олегович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Спіранде К. В.
Згідно з вимогами єдиних норм проектування та розрахунку, що
прийняті у Європейському Союзі (Єврокоди) розрахунок залізобетонних
конструкцій при дії згинального моменту слід виконувати з використанням
деформаційного методу. За критерій появи граничного стану, що
розглядається, приймають досягнення деформаціями стиснутого бетону або
розтягнутої арматури у перерізі їх граничних значень або порушення
рівноваги перерізу (екстремальний критерій).
Деформаційна модель ґрунтується на тому, що: використовують
рівняння рівноваги зовнішніх і внутрішніх зусиль у нормальному перерізі;
розподіл деформацій за висотою перерізу приймають за лінійним законом;
зв’язок між осьовими напруженнями і відносними деформаціями бетону і
арматури приймають у вигляді повних діаграм стану (деформування) бетону
і арматури; епюру напружень у стиснутій зоні приймають спрощеною
прямокутною або ближчою до дійсної криволінійної.
Діючі нині норми ACI 318-83 пропонують в якості основного
розрахунок за граничними станами, але допускають і використання
розрахунку по допустимим напруженням. Норми ACI 318-83 вводять поняття
"необхідний опір" і "розрахунковий опір", коефіцієнти надійності за
матеріалами. Розрахунковий опір являє собою добуток фізичного руйнівного
опору і знищуючого коефіцієнта, значення якого залежить від виду
напруженого стану та нормативного опору перерізу елемента.
Таким чином метод розрахунку ACI 318-83 є поєднання одного з
можливих варіантів метода граничних станів (так як використовуються
роздільні коефіцієнти надійності по навантаженням) і методом руйнівних
зусиль (так як руйнуючі зусилля визначаються за нормативними
характеристиками матеріалів з подальшим введенням єдиного понижуючого
коефіцієнта).
При розрахунку конструкцій за першою групою граничних станів
використовуються наступні гіпотези: бетон розтягнутої зони не враховується,
всі зусилля сприймаються арматурою; обидва матеріали деформуються
спільно; граничні деформації укорочення бетону приймаються по ЕС
рівними 3,5‰; за нормами ACI 318-83 - 3‰; максимальне подовження
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арматури приймається рівним 10‰ за нормами ЕС, за нормами ACI 318-83 не нормується; використовується гіпотеза плоских перерізів (гіпотеза
Бернуллі), згідно з нею розподіл деформацій в перерізі елемента приймається
за лінійним законом, що є основою для визначення напружень в бетоні і
арматурі.
Для аналізу роботи досліджуваного перерізу обчислення величини
деформацій і напружень в бетоні і арматурі за нормами ЕС застосовується
метод трьох областей. При цьому використовується дійсна висота стиснутої
зони бетону. У нормах ACI 318-83 метод трьох областей не
використовується, але напружено-деформований стан аналізується на
підставі гіпотези плоских перерізів.
Криволінійна епюра напружень в бетоні стиснутої зони замінюється на
еквівалентну прямокутну, якщо переріз частково стиснутий і частково
розтягнутий. При такій заміні в нормах ЕС і ACI 318-83 висота еквівалентної
прямокутної епюри приймається рівною 0,8...0,85 дійсної висоти стиснутої
зони бетону.
Порівняльний аналіз розрахунку залізобетонних балок прямокутного
перерізу по ЕС і нормам США дозволив виявити перевагу методу розрахунку
залізобетонних балок за граничними станами.

МОНОЛІТНІ ПЛОСКІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПЕРЕКРИТТЯ З
ГАЗОСІЛІКАТНИМИ ВСТАВКАМИ.
Автор: ст. гр. Пм-52 Прядко Ілля Олександрович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Шемет Р.М.
Перспектива розвитку будівельної галузі базується на вдосконалені
існуючих та створення нових конструктивних рішень будівельних
конструкцій. Одним з таких напрямків є підвищення ефективності плоскіх
монолітних перекриттів газосилікатними вставками.
Підвищення ефективності монолітних плоскіх залізобетонних
перекриттів можливе за рахунок зменшення матеріалоємності та власної ваги
без відчутного зменшення геометричних характеристик та несучої здатності
плити.
Для досягнення поставлених цілей пропонується новий тип плоского
залізобетонного перекриття, у середній частині якого в поперечному напрямі
розташовані вставки з газосилікату з фіксованою відстанню між ними в
плані. Так в цьому напрямку маємо часторебристу конструкцію, в якій
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почергово розташовані вертикальні ребра і вставки. У поздовжньому напрямі
конструкція перекриття, на відміну від поперечного, є неоднорідною[1,2].
Такі монолітні плоскі залізобетонні перекриття можуть знайти широке
застосування як в новому будівництві так і при реконструкції. Основними
перевагами таких перекриттів є: простота виготовлення з використанням
широко розповсюдженої горизонтальної плоскої опалубки; можливість
улаштування перекриття без вантажопідйомних механізмів, що важливо під
час виконання робіт в малогабаритних місцях і стиснутих умовах
будівництва; зменшення обсягу використаного бетону та арматури.
Перелік посилань:
1. ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції.
2. Мельник І.В. Оптимізація залізобетонних конструкцій з допомогою ефективних
вставок//Проблеми теорії і практики будівництва: Збірн. наук. статей, том IV. – Львів,
1997. – С.89–90.

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КОМПЛЕКСНИХ
ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ПЕРЕКРИТТІВ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК
Автори: ст. гр. Пм-52 Панченко Анна Андріївна, Купіна Анна Димитріївна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Шемет Р.М.
Одним з важливіших напрямів технічного прогресу в будівництві
виступає застосування ефективних конструкцій, які дозволяють значно
поліпшити показники матеріаломісткості, вартості, трудомісткості. До таких
конструкцій належить сталезалізобетонні конструкції, які поєднують в собі
ряд переваг, серед яких висока швидкість зведення і зниження
ресурсоємності, що дозволяє значно підвищити економічну ефективність в
цілих сегментах будівництва.
Композитні сталезалізобетонні конструкції перекриття складаються з
монолітної залізобетонної плити та сталевих двотаврових балок зі
з’єднувальними елементами, привареними до верхнього поясу для
забезпечення спільної роботи з плитою. Об'єднання в спільну роботу
залізобетонної плити і сталевих балок дає можливість отримати ефективні
конструкції перекриттів, що надійно працюють як при статичних, так і при
динамічних навантаженнях 1.
Для отримання більш ефективного виду балок стінка прокатного
двотавра розрізається по зиґзаґоподібній лінії за допомогою газового різання
або на потужних пресах, і потім розрізані частини з'єднуються в місцях
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примикання виступів за допомогою зварювання, утворюючи суцільні
перемички 2. В результаті отримують двотавр з збільшеною несучою
здатністю, який забезпечує 20...30% економії металу в порівнянні з
прокатними і дешевше останніх на 10...18%. Використання таких балок буде
знижувати вартість перекриття в цілому та полегшувати його монтаж.
Перелік посилань:
1. Туснин А. Р. Перекрытия многоэтажных зданий со стальным каркасом //
Промышленное и гражданское строительство. — 2015. — № 8. — С. 10–14.
2. Евдокимцев О. В., Умнова О. В. Расчет и проектирование стальных балочных
клеток. Учебное пособие. Тамбов: ТГТУ, 2005г. -136с.

СУМІСНА РОБОТА ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ З РОЗЧИННОЮ
ОБОЙМОЮ З МЕТАЛЕВИМ ТА НЕМЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ
Автори: ст-ти гр. Пм-52 Панченко Анна Андріївна,
Купіна Анна Димитріївна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Якименко М.В.
Найбільш поширений засіб підсилення кам’яних конструкцій підсилення методом включення конструкції в обойму.
Для збільшення ефективності підсилення простінку застосовано
додаткове армування шляхом встановлення горизонтальних неметалевих
композитних елементів в тіло кладки.
Основною перевагою наведеного способу підсилення є значна міцність
композитної арматури, виготовленої на основі безперервного базальтового та
скляного ровінгу, що дає можливість їх використовувати для підсилення
кам’яних конструкцій.
Дослідження чисельними методами показали зменшення напружень в
кам’яній кладці за рахунок перерозподілу напружень з кам’яної кладки на
сталеву або композитну арматуру. Модуль деформацій композитної
арматури менше ніж у сталевої, але вона також добре включається в сумісну
роботу з кам’яною кладкою.
Проведені розрахунки простінків з армуванням сталевою та
неметалевою арматурами та аналіз напружено-деформованого стану
цегляного простінку довели доцільність використання полімерної
композитної арматури для армування обойм при підсиленні кам’яних
конструкцій.
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Секція “ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ”
ТИПИ ДАНИХ ГІС
Автор: ст. гр. БЦі-15 Гук Олексій Олегович
Керівник: канд. тех. наук, доц. Чубукін Р.Ю.
Діяльність людини нерозривно повязана з категоріями простору та
часу. Ці поняття можуть наочно відображатись за допомогою креслень,
діаграм, карт, планів тощо. Спеціалізованим інструментом для відображення
просторової інформації є геоінформаційні системи (ГІС). Такі системи
дозволяють інтегрувати різні джерела просторових даних в єдиний
інформаційний простір, виконувати їх аналіз та готувати звітні матеріали.
Розвиток інформаційних технологій зробив доступним широкий спектр
джерел просторових даних серед яких зазначимо наступні:
скановані топографічні матеріали, які були виконані за часів
СРСР;
картографічні сервіси, що надають доступ до супутникових
знімків високої розподільчої здатності;
карти територіального розподілу властивостей земної поверхні
(температура, висота над рівнем моря тощо);
векторні просторові дані;
бази даних комерційних підприємств.
Аналізуючи зазначені вище джерела слід зазначити що вони
поділяються на растрові, векторні та семантичні. Кожен з них призначений
для вирішення певного кола завдань із аналізу території. Так скановані
архівні матеріали часто використовуються як основа для розробки проектів
інженерних споруд або в якості порівняльного матеріалу для визначення
трасформації певного об’єкту з часом, наприклад визначення змін русла
річки, швидкості поширення пустель тощо. Растрові дані різних типів
можуть використовуватись для контролю поточних топо-геодезичних
зйомок. Растрові космічні знімки застосовуються для ідентифікації певних
об’єктів. Вони часто містять дані про зображення не тільки у видимому
діапазоні, а також і в інших (ультрафіолетовому, інфрачервоному та ін). Для
обробки таких типів зображень часто використовуються методи растрової
алгебри, коли кожна комірка зображення, яка містить певне число, що
відображає її колір, змінює своє значення на інше відповідно до алгоритму
обробки зображення. Таким чином можна, наприклад виділити межи лісів,
водойм, полів та інших об’єктів, що цікавлять дослідника.
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Окремо слід відзначити растрові карти просторового розподілу певних
даних, наприклад абсолютних висот точок. Такі карти дають змогу вивчити
рельєф місцевості, встановити метричні характеристики. Такі як ухил,
експозиція, карта водозбірної мережі.
Векторні дані складаються із декількох базових геометричних об’єктів
(крапка, лінія, полігон), які разом із метричною складовою містять додаткові
дані.
Векторні дані можуть бути отримані шляхом імпорту фрагменту
просторової бази даних із безкоштовного картографічного сервісу Open Street
Map, за результатами GPS трекінгу тощо. Такі дані дають змогу аналізувати
дані у різний спосіб: визначати концентрацію певних об’єктів на території,
потрапляння окремих об’єктів в заданий контур та ін. Для вирішення таких
задач здебільшого використовуються методи лінійної алгебри.
Територіальний розподіл певних об’єктів може бути визначений за
допомогою аналізу різноманітних картографічних інтернет сервісів. За
допомогою інструментів таких сервісів користувач може створювати карти з
власним тематичним наповненням, зокрема сервіс компанії Google Мої мапи,
які потім можуть бути імпортовані до ГІС проекту.
Використання цих та інших просторових даних дозволяє глибше
зрозуміти різні природні та соціальні явища, спрогнозувати їх перебіг,
отримати наочні презентаційні матеріали.

ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ТОЧНОСТ
І ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ПРИ СПОРУДЖЕНІ КОТЛОВАНІВ
Автори: ст-ти гр. БЦі-11 Попович Олександр Юрійович,
Чілая Руслан Багрович
Керівник: канд. тех. наук, ас. Наливайко Т.Т.
Для розбивки споруди у висотному положенні використовують третій
розбивочний елемент – проектну висоту Нпр. Геодезичні роботи виконуються
в слідкуючій послідовності: встановлюють нівелір посередині між опорним
репером і проектним положенням будови, визначають і фіксують дно
котлована.
Практичне положення дна котловану визначають на основі проектного
відліка d0, по нівеліру: d 0  H Rp.1  a  H ïð ,де a – відлік по нівелірній рійці,
встановленій на Rp.1.
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Розбивку котлована виконують з урахуванням поправки ∆h = 15 см, яка
знаходиться вище проектної висоти дна котлована.
В процесі виконання земляних робіт були виконані дослідження по
визначенню точності технічного нівелювання, при розбивкі проектної висоти
дна котловану, а також контроль його горизонтальності. Для виконання
контролю нівелір встановлюють по середині котлована і на основі
проектного відлика d0 знаходять відхилення від горизонтальності.
Дослідження показали, що загальна похибка нівелювання при
вертикальних вимірюваннях складається із слідуючих похибок:

m з  m 2р  mв2  m g2  mф2  m y2 ,
Приймемо в середньому, що mð  mâ  mg  mô  m y  2,5 мм,
тоді m з  m 0 n  2,5 5  2,5 мм при допустимому m ≤ ±6 мм.
Виконання робіт такими методами відповідають допустимим
значенням.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ
ВИМІРЮВАНЬ ПРИ ПЕРЕНЕСЕННІ ПРОЕКТА СПОРУД НА
МІСЦЕВІСТЬ
Автори: ст-ти гр. БЦі-11 Николаєнко Данило Дмитрович, Набока Алина
Константинівна, Маматченко Максим Володимирович
Керівник: канд. тех. наук, доц. Наливайко Т.А.
Програма геодезичних робіт включає: створення опорних геодезичних
мереж, виконання топографічних зйомок ділянки , підготовка геодезичних
даних для перенесення споруди на місцевість, геодезичні роботи на всіх
етапах будівництва і здачі споруди в експлуатацію.
Підготовка геодезичних даних для перенесення проекту споруди на
місцевість являється важливим і відповідальним видом роботи, в процесі
якого визначають розбивочні елементи.
Технологія геодезичних вимірювань при розбивкі будівельних осей на
місцевості виконується в слідуючій послідовності: на опорній точкі
геодезичної мережі за допомогою електронного тахеометра або теодоліта
відкладають проектні кути і відстані,
Для дослідження точності геодезичних вимірювань були визначені
похибки вимірювань розбивочних елементів, які складаються із слідуючих
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2
2
2
2
2
складових: m пр  mц  mв  m  m  mф , де mц, mв, mβ, mℓ, mф – відповідно

похибки: центрування, візування, відстаней, кутів, фіксації. Дослідження
показують, що величини всіх похибок майже одинакові (3÷5мм), тобто :
m   m0 n  4 5  9 мм. при допустимому значенні mдоп= ±30 мм.

Тобто точність геодезичних вимірювань при перенесенні проекту
споруди на місцевість повністю відповідає допустимим значенням.

ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ВИКОНАННІ ВИМІРЮВАНЬ
ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Автори: ст-ти гр. БЦі-11 Карпенко Ілля Антонович, Гащенко Ганна
Олександрівна, Виходцева Олена Олександрівна
Керівник: канд. тех. наук, доц. Наливайко Т.А.
В процесі будівництва підземних комунікацій водогону, каналізації,
теплотраси, газопровода, електрокабеля основним етапом є геодезичний
контроль побудованих підземних інженерних споруд у вигляді виконавчих
зйомок. Геодезичні вимірювання при будівництві, а особливо після
будівництва мають важливе значення при здачі підземних комунікацій в
експлуатацію.
Процес виконання геодезичних вимірювань при виконавчих зйомках
виконується в наступній послідовності.
При польових роботах:
виконують геодезичні вимірювання для виконання земляних
робіт;
проводять геодезичні роботи при монтажі підземних комунікацій;
після завершення будівництва роблять виконавчу зйомку.
Зйомку проводять методами перпендикулярів, лінійної і кутової
засічки. Визначають фактичну довжину траси методом лінійних вимірів, а
між окремими елементами – полярним методом. Досліджують колодці, кути
повороту траси, врізки, камери, місця перетину з іншими спорудами.
При камеральних роботах виконують:
підготовку геодезичних даних для винесення проекту в натуру;
складання геодезичних креслень під час монтажу окремих
елементів траси;
складання повздовжнього профілю траси;
визначення висотних характеристик всіх елементів траси;
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складання єскізів колодців, кутів повороту, врізок, діаметрів
труб, кожухів.
Дослідження точності польових вимірювань показали, що
оптимальною методикою являється методика вимірювань з визначенням
залишкових даних, похибка яких буде складати:
2
𝑚𝛽
2
𝑚𝑜 = 𝑚𝑑 + ( ,, ∙ 𝑑) + 𝑚ф2 + 𝑚ц2
𝜌
де 𝑚𝑑 , 𝑚𝛽 , 𝑚ф , 𝑚ц – похибки вимірювань довжин, кутів, фіксації і
центрування.
При підставлянні відповідних даних загальна похибка складає 𝑚𝑜 =
±12 мм при допустимій 𝑚доп ≤ ±30 мм.
Дослідження показали, що виконання геодезичних вимірювань даними
методами повністю задовольняє вимогам допусків.

УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ПРИ
ВИКОНАВЧИХ ЗЙОМКАХ
Автори: ст-ти гр. БЦі-11 Абрамов Олексій Олексанрович,
Бородаєвський Олександр Валерійович, Дорогань Анастасія Юріївна
Керівник: канд. тех. наук, асист. Наливайко Т.Т.
Виконавчі зйомки є одним із кінцевих і завершальних етапів
будівництва інженерних споруд, як геодезичний контроль виконаних робіт.
Основною задачею геодезичних вимірювань при виконавчих зйомках є
визначення фактичного положення будівельних конструкцій інженерних
споруд та ступінь відхилення від проектного положення, яке показують у
звітній документації.
Виконавча зйомка виконується після кожного етапу будівництва в
наступній послідовності: виконавча зйомка дна котловану, фундаментів,
елементів конструкцій споруд на кожному поверсі, визначення
ексцентриситету “колонна-колонна”, “колонна-балка”, крену споруди,
благоустрою та підземних комунікацій.
Одним із складних видів вимірювань являються визначення
ексцентриситету “колонна-колонна”, “колонна-балка”. Для рішення вказаної
задачі при складних умовах використовують метод повторних кутових
вимірювань. Електронний тахеометр або теодоліт встановлюють на деякій
відстані від даної конструкції і визначають горизонтальні кути b1, b2, a1, a2
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всіх габаритів в конструкціях. Величина ексцентриситету в кутовій мірі буде
складати різницю середніх кутових вимірювань тобто:
𝑏1 + 𝑏2 𝑎1 + 𝑎2
𝛽" =
−
= 21"
2
2
в лінійній мірі ця величина буде визначатись по формулі:
𝐿1 ∙ 𝛽" 10000мм ∙ 21"
𝑙=
=
= 1мм.
𝜌"
206265"
Дослідження точності таких вимірювань відбувається шляхом
диференціювання даної функції по всім аргументам:
𝑑𝑙 2

𝑑𝑙

2

𝑚 = √( ) ∙ 𝑚𝐿2 + ( ) ∙ 𝑚𝛽2 ,
𝑑𝐿
𝑑𝛽"
якщо підставити одержані величини то середня квадратична похибка
буде складати: 𝑚 = ±1 мм при допустимому значенні 𝑚доп ≤ 3 мм .
Тому як показали дослідження така методика вимірювань при
виконавчих зйомках повністю задовольняє вимогам нормативних
документів.

СПЕЦИФІКА ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ
Автори: ст-ти гр. рБЦі-14 Афіа Хішам, Насер Абделилах,
Бенхумад Мустафа
Керівник: ст. викл. Торубалко О.В.
При проведенні лабораторних робіт оцінка їх виконання в першу чергу
залежить від точності отриманих результатів вимірювань. На точність
вимірювання горизонтальних кутів теодолітом прямий вплив надають умови,
при яких проводяться вимірювання.
Метою цієї роботи є дослідження впливу лабораторних умов на
точність вимірювання горизонтальних кутів.
Вимірювання горизонтальних кутів виконувалися теодолітом 2Т30 при
максимально можливому виконанні умови рівноточності спостережень:
- використовувався один і той же теодоліт, застосовуваний при
проведенні планових лабораторних робіт;
- вимірювання проводилися одним виконавцем приблизно в один і той
же час.
Відмінність в умовах спостережень були передбачені завданням,
поставленим перед дослідниками, і полягали в першу чергу в стійкості
встановленого інструменту, а також у віддаленості інструменту від точок
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візування. Так як стійкість підстави при установці штатива в аудиторії з
дерев'яними підлогами і в коридорі з бетонною основою істотно
відрізняється, а максимальне видалення від точок візування обмежується
довжиною аудиторії, було прийнято рішення проводити вимірювання в двох
різних приміщеннях на середньому (~ 5м ) і максимально можливому (~10м )
видаленні від точок візування.
Було проведено 4 серії спостережень по 20 виміряних кутів у кожній
серії. Кути вимірювалися способом прийомів по 2 півприема в кожному.
Інструкцією передбачена допустима різниця між значеннями
виміряних кутів в напівприємі не більше 1', однак, беручи до уваги
дослідницьку спрямованість і умови спостережень, було прийнято рішення з
обробки спостережень виключати результати, що перевищують 2'.
Оцінка точності виміряних кутів для кожної серії спостережень
проводилася за формулою Бесселя для визначення середньої квадратичної
помилки при вимірах невідомої величини:
m 

де

[  ]
(n 1)

[  ] - сума квадратів відхилень від середнього арифметичного;
( n 1) - додаткова кількість спостережень.

За результатами виконаних досліджень зроблені наступні висновки:
Точність вимірювань безпосередньо залежить від місця установки
теодоліта в аудиторії; мінімальна якість – в центрі аудиторії.
При оцінці виконання лабораторних робіт з вимірювання
горизонтальних кутів в лабораторних умовах, в навчальному процесі слід
вважати за доцільне, не знижувати позначку при розбіжності в
напівприйомах, рівну 2'.
Вимірювання, проведені в процесі дослідження, слід вважати
нерівноточними, тому що на об'єктивний кінцевий результат точності
вимірювань вплинув фактор вдосконалення роботи з теодолітом, вироблений
спостерігачем (студент 1 курсу, ніколи раніше не працював з теодолітом) в
процесі дослідження.
Відносно високі результати вимірювань виконані студентами з високим
рейтингом (не нижче 4 за 5-ти бальною шкалою оцінки) після 6-8 годин
аудиторного навантаження.
Результати вимірювань в аудиторії можуть бути дещо завищеними,
тому що спостереження проводилися в позаурочний час.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ
Автори: ст-ти гр. А-12 Філіппський Тимур Андрійович,
Казакова Єлизавета Сергіївна, Краєва Єлизавета Олександрівна.
Керівник: ст. викл. Троценко Л.В., канд. техн. наук, доц. Криворучко В.Т.
Дана студентська робота присвячена дослідженню точності лінійних
вимірів. Метою роботи є пошук причин зниження точності вимірів на
коротких відстанях (20-25 метрів). Тема дослідження актуальна і має
практичне значення, тому що вимір коротких відстаней застосовується
при виконанні детальних розбивних робіт будівельних об´єктів.
Для проведення досліджень використано теодоліт технічної точності та
лазерну рулетку DISTO-A5, . Застосування даного приладу обумовлено тим,
що в тахеометрах технічної точності використовується светлодалекомір,
аналогічний лазерній рулетці серії DISTO. Ця властивість дозволила
виконати намічені дослідження без тахеометру. Для проведення досліджень
обрана рівна лінія довжиною 25м. На цій лінії закріплені 7 точок, рис. 1.

Рисунок 1 - Схема вимірів
Відстань між закріпленими точками вимірялися сталевою рулеткою й
світловіддалеміром.
Горизонтальні
проекції
похилих
відстаней
обчислювалися по теоремі Піфагора, для чого була обмірювана висота
інструмента.
Аналіз здійснювався шляхом порівняння віддалемірних відстаней з
відстанями, обмірюваними рулеткою.
Результати вимірів, наведені в табл. 1.
Тому що віддалемірні відстані були похилими, то для приведення їх до
обрію була застосована теорема Пифагора.
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Таблиця 1 - Результати вимірів

-2
5

4,805
25,140

1,55

25,086

0
5

За результатами досліджень зроблені наступні висновки.
1)Дослідження підтвердили, що тахеометр не забезпечує необхідну для
детальних розбивочних робіт точність, похибка лінійних вимірів може
досягати 10мм, особливо вона велика на коротких відстанях.
2)Детальну розбивку найкраще виконувати за допомогою рулетки.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ
Автори: ст-ти гр. А-12 Бондарчук Олексій Вікторович,
Арутюнян Сергій Гарегінович, Белько Софія Сергіївна.
Керівник: ст. викл. Троценко Л.В.
Метою даної роботи є ознайомлення студентів з основною частиною
сучасних електронних геодезичниїми приладів. Також метою роботи є
придбання студентами знань про використання сучасних технологій при
веденні геодезичних робіт наземними методами із застосуванням сучасних
електронних теодолітів, тахеометрів, цифрових нівелірів, глобальних
навігаційних супутникових систем (ГНСС) при вирішенні різних завдань з
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геодезії, картографії та архітектури. Для підготовки сучасних фахівців
необхідно забезпечити відповідний рівень знань у різноманітних сферах, в
яких їм необхідно буде працювати. Зокрема, при роботі з наземними та
супутниковими радіоелектронними методами геодезичних вимірювань
сучасні фахівці повинні засвоїти теоретичні основи таких процесів. Сучасна
польова геодезична апаратура представляє собою поєднання електронного
або оптико-електронного устаткування та процесора. Обробку вимірювань
виконують на комп’ютерах в режимі реального часу або майжеодночасно з їх
виконанням. Практичний досвід показує, що на крупнихоб’єктах 60-70%
роботи виконується з використанням супутникових методів, а все інше
наземними методами, в основному електронними тахеометрами. Кінцевим
результатом виконання геодезичних і кадастрових робіт на даний регіон чи
об’єкт є геоінформаційні системи. Вони включають каталог пунктів
геодезичної опорної мережі, дані кадастрових та землевпорядних робіт,а
також дозволяють вносити та враховувати різного роду інформацію.
Показані етапи створення такої системи, починаючи з побудови, обновлення,
удосконалення опорної геодезичної мережі та закінчуючи опрацюванням та
архівуванням результатів кадастрової зйомки.
В роботі дана класифікація геодезичних приладів, що застосовуються в
геодезії, але мають використання і в інших інженерно-технічних
дисциплінах: землеустрої, архітектурі та інших. В своїй більшості це оптикомеханічні прилади: лазерні геодезичні прилади, автоколімаційні прилади,
GPS-приймачі. Всі геодезичні прилади розбивають на 6 груп :
1. Теодоліти – прилади для вимірювання горизонтальних та
вертикальних кутів (зенітних відстаней);
2. Нівеліри – прилади , що застосовуються для вимірювання
перевищень (висот);
3. Віддалеміри (далекоміри) - прилади для вимірювання довжин ліній.
Прилади для вимірювання довжин ліній можуть бути механічними та оптико
– електронними. Механічні: сталеві рулетки, мірні стрічки. Оптико
електронні : оптичні далекоміри, світловіддалеміри.;
4. Комбіновані: а) тахеометри – прилади для вимірювання
горизонтального і вертикального кутів , довжин ліній і перевищень; б)
кіпрегелі
прилади
для
вимірювання
вертикальних
кутів,
відстаней,перевищень і графічної побудови напрямків при топографічній
зйомці;
5.
Комплектуючі
приладдя:
штативи,
рейки,
масштабні
лінійки,центрири, рівні, орієнтир – бусолі, рулетки, транспортири та інші.
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6. Спеціальні геодезичні прилади: візуальні і фотоелектричні
автоколіматори, гіротеодоліти (прокомпаси), лазерні прилади, прилади для
вимірювання створів, для горизонтування.

ТОЧНІСТЬ ОБЧИСЛЕННЯ З НАБЛИЖЕНИМИ ЧИСЛАМИ
Автори: ст-ти гр. БЦІ-19 Гончаров Кирило Олексійович, Лівенська Альона
Анатоліївна, Ситнікова Альбіна Олександрівна
Керівник: доц. Баштовий А.В.
Числа точні та наближені. На практиці зустрічаються числа двох видів.
Одні дають вірне значення величини, другі – тільки наближене. Перші
називають точними, інші наближеними.
Частіше зручніше користуватися наближеними числами замість
точного, так як в більшості випадків точне число взагалі знайти неможливо.
Дані для технічних розрахунків отримують шляхом вимірювань. Але
ніякі вимірювання не можуть бути виконані абсолютно точно так як уже самі
мірні прилади звичайно заключають в собі помилки із-за особливості
конструкції та внаслідок впливу зовнішніх умов.
Результати навіть самого ретельного вимірювання не може вважатись
абсолютно точним, він виражає істину величину більш-менш наближено.
Такі числа називаються наближеними.
Теорія наближених обчислень дозволяє:
Знаючи ступінь точності даних, оцінити ступінь точності результатів.
Брати дані з належної ступеню точності, достатньо для забезпечення
необхідної точності результату.
Раціоналізувати процес обчислення, звільнивши його від викладок які
не вплинуть на точність результату.
Округлення. Округлення даного числа до певного розряду називають
заміну його новим числом, яке отримують із даного шляхом відкидання усіх
його цифр, записаних правіше цифри розряду, або заміни їх нулями, при
цьому враховують наступне:
Якщо перша зліва цифра які відкидають менше 5, то останню залишену
цифру не міняють.
Якщо перша цифра яку відкидають більша або дорівнює 5, то останню
залишену цифру збільшують на одиницю.
Різницю між точним числом та його наближеним значенням називають
абсолютною помилкою наближеного числа.
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СУЧАСНІ ГЕОДЕЗИЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
Автори: ст-ти гр. БЦІ – 12 Тітар Олена Сергіївна,
Кіндрашина Максим Русланович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Токарєв М.М
В даній роботі розглянуто приклади сучасних приладів, таких як
тахеометр та лазерний далекомір, доведено їх необхідність і незамінність у
геодезичних та будівельних роботах.
Тахеометр. Це електронно – оптичний інструмент, що
використовується у сучасній геодезії, призначений для вимірювання
горизонтальних і вертикальних кутів, віддалей та перевищень, тобто для
виконання планово-висотної (тахеометричної) зйомки місцевості полярним
способом.
Тахеометри використовуються для визначення планових координат і
перевищень точок місцевості при топографічній зйомці місцевості, при
розбивочних роботах, виносі на місцевість планових координат і висот
проектних точок. Сервопривідні тахеометри можуть використовуватись для
більш складних задач (3D сканування поверхонь об'єктів, моніторинг та ін.).
За типом далекоміра тахеометри поділяються на звичайні (ті, для
вимірювання відстаней з якими використовуються спеціальні відбивачі:
призмові або плівкові) та безвідбивачеві (ті, що здатні виконувати
вимірювання на точки, розташовані на будь-якій твердій поверхні об'єктів
зйомки). Більшість сучасних тахеометрів є безвідбивачевими.
Тахеометр включає в себе електронний теодоліт (кутомір);
електронний далекомір; GPS-приймач і обчислювальний пристрій з пам'яттю,
для вимірювання похилих відстаней до заданих точок, горизонтальних і
вертикальних кутів, та перетворення результатів із сферичної до декартової
системи координат.
Точність вимірювання залежить від технічних можливостей моделі
тахеометра, та від зовнішніх параметрів: температури, тиску, вологості тощо.
Діапазон вимірювання відстаней залежить від режиму роботи
тахеометра: відбивний та безвідбивний. Дальність вимірювань при
безвідбивному режимі прямо залежить від відбивних властивостей поверхні,
на яку проводиться вимірювання.
Використання тахеометрів в режимі статики дозволяє отримувати
координати пунктів з точністю до 1 м. Вимірювання при цьому можна
здійснювати приймачами, які перебувають на відстані декількох десятків
кілометрів один від одного в будь-який час і в будь-яку погоду.
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Лазерний далекомір. Для того, щоб з великою точністю дізнатися
величину відстані було придумане вимірювальне пристосування, яке без
зусиль людини справить вимірювання з високою точністю і швидкістю.
Таким приладом стали лазерні далекоміри, вони ж лазерні рулетки – це
прилад що використовує лазерний промінь для вимірювання відстані.
Існують два основні принципи дії далекоміра, імпульсні та фазові, та
два другорядні принципи тріангуляції та частотний.
Отже, сучасні геодезичні прилади зручні в роботі, високопродуктивні,
забезпечують високу точність вимірювань. Їх правильна експлуатація
потребує від виконавців робіт поглиблених знань. За останні кілька років
геодезичне обладнання стало стрімко удосконалюватися і модернізуватися,
значно розширилися їх функціональні особливості, покращилися технічні
характеристики.

СУЧАСНІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ
Автори: ст-ти гр. БЦІ-18 Лахин Данил Денисович,
Егоров Дмитрий Александрович.
Керівник: канд. тех. наук, доц. Токарєв М.М
Геодезична
мережа-сукупність
геодезичних
пунктів,
що
використовуються з метою встановлення і поширення державних систем
координат.
Державна геодезична мережа ( ГГС)-була головною геодезичною
основою топографічних зйомок всіх масштабів і повинна була задовольняти
вимогам народного господарства і оборони країни при вирішенні відповідних
наукових та інженерно-технічних завдань. Планова мережа створювалася
методами тріангуляції, полігонометрії, трилатерації та їх поєднаннями;
висотна мережа створювалася побудовою нівелірних ходів і мереж
геометричного нівелювання. Державна геодезична мережа поділялася на
мережі I, II, III і IV-го класів, що розрізняються точністю вимірювань кутів,
відстаней і перевищень, довжиною сторін мережі і порядком послідовного
розвитку. Вищі класи мережі, поширені на всю територію держави,
складають головну геодезичну основу, інші класи — розряди) - мережі
згущення.
Фундаментальна астрономо-геодезична мережа (ФАГМ) - мережа
пунктів, геоцентричні координати яких визначаються методами космічної
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геодезії щодо центру мас Землі з похибкою не більше 10-15 см. Відстані між
пунктами 650 - 1000 км.
Високоточна геодезична мережа (ВГМ) забезпечує поширення на всю
територію країни геоцентричної системи координат і уточнення параметрів
зв'язку геоцентричної системи з діючою системою координат СК-95. Пункти
ВГС визначаються за спостереженнями супутників навігаційних систем
ГЛОНАСС і GPS. Відстані між пунктами 150 - 300 км.
Супутникова геодезична мережа 1 класу (СГМ-1) - мережа, створювана
в міру необхідності за спостереженнями супутників систем ГЛОНАСС і GPS.
Відстані між пунктами 25 - 35 км
Астрономо-геодезична мережа включає раніше створені мережі 1 і 2
класів. Мережі 1 класу створювалися у вигляді ланок довжиною 200 - 250 км,
розташованих головним чином уздовж меридіанів і паралелей і утворюють
замкнуті полігони периметром 800 - 1000 км.мережа 2 класу-суцільна мережа
всередині полігонів. Мережі 3 і 4 класів спираються на пункти 1 і 2 класів і
служать згущення мережі.
Знімальні геодезичні мережі (ЗГМ) служать безпосередньою основою
топографічних зйомок всіх масштабів. Вони створювалися всіма можливими
геодезичними побудовами (методами тріангуляції, трилатерації і
полігонометрії). Класи ЗГМ визначалися як IV клас (зі зниженою точністю) і
1, 2 розряди. Позначки пунктів знімальних мереж дозволялося отримувати з
технічного нівелювання (при висоті перетину рельєфу h ≤ 1 м) або з
тригонометричного нівелювання (при висоті перетину h ≥ 1 м).
Знімальна геодезична мережа - це геодезична мережа створена з метою
виконання (виробництва) топографічної зйомки території, до щільності, що
забезпечує виконання топографічних робіт різними методами і в різних
масштабах. Є геодезичною мережею згущення, створюваної для виробництва
топографічної зйомки. Окремі точки знімальної мережі можуть бути
визначені прямими, зворотними і комбінованими зарубками. Допускається
прокладання невеликих висячих ходів, що спираються одним кінцем на
вихідні точки, з числом сторін не більше 3 а також замкнутих і розімкнутих
ходів.
СУЧАСНІ ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ
Автори: ст. гр. БЦІ-18 Лаптєв І.В., Золотарьов О.А., Лобас Д.О.
Керівник: канд. техн. наук, доц. Токарєв М.М.
ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕОДОЛІТ.Є високоточними і дуже зручними в
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роботі приладами електронні геодезичні теодоліти завойовують все більшу
популярність. Ці інструменти оснащені електронними датчиками зняття
показань вимірювань з подальшим виведенням їх результатів на дисплей для
користувача. Нескладні в експлуатації електронні теодоліти стали
незамінними на будівельному майданчику при зведенні об'єктів
інфраструктури будь-якого ступеня складності і при виробництві різних
робіт:

повністю автоматизують процес кутомірних вимірювань;

геодезичні та інженерні вишукування для побудови
топографічних планів і карт;

побудова мережі геодезичних точок на місцевості при проведенні
загально-будівельних робіт;

успішно використовуються і в військовій справі.
ЛАЗЕРНИЙ НІВЕЛІР. Лазерний нівелір є незамінним помічником, як в
професійному будівництві, так і в процесі ремонту у домашніх умовах.
Розглянемо детальніше призначення рівнів та найбільш популярні моделі.
Лазерний
промінь
з
великою
світловою
інтенсивністю
використовується як головний орієнтир. Лазерні рівні застосовуються: для
розбиття земельних ділянок, при будівництві різних споруд, монтажі
інженерних комунікацій, при проведенні обробних внутрішніх та зовнішніх
робіт.
Нівеліри поділяються на дві категорії – ротаційні рівні та лазерні
будівники площин. Обираючи цей прилад, потрібно керуватись специфікою
робіт, для яких він застосовуватиметься. При проведенні зовнішніх робіт
частіше застосовують ротаційний нівелір, а для внутрішніх робіт краще
придбати будівника площин.
При виборі приладу також потрібно звертати увагу на похибку та
точність вимірів. У разі лазерних нівелірів з автокомпенсатором нормальний
показник точності – 0,2 мм на 1 м, а для ротаційних нівелірів, які
застосовуються для виміру значних відстаней (близько 1 км) можливе
значення похибки – до 3 мм на 1 м.
БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ. Використання БПЛА в
геодезії значно спрощує проведення робіт, скорочує тимчасові витрати,
підвищує загальну ефективність. Переваги безпілотного апарату над
традиційними методами інструментальної зйомки очевидні: для БПЛА не
існує важкодоступних місць, водних перешкод, особливостей рельєфу. Чим
більше площа зйомки, тим економічно вигідніше стає використання
безпілотного апарату.
Створення ортофотопланів - один з найбільш затребуваних продуктів
БПЛА в геодезії. Обробка знімків відбувається за допомогою спеціальних
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програм. Безпілотний апарат здійснює політ в автоматичному режимі за
заданим курсу. Дрони DJI здатні впоратися з подібним завданням, але щоб
домогтися по справжньому високої точності - варто використовувати опорні
точки.
1.
2.

Список використаних джерел
Деймлих Ф. Геодезическое инструментоведение – М.: Недра, 1970;
Фельдман В.Д. Основы инженерной геодезии – М.: Изд-во Высшая школа, 2001

ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ІНЖЕНЕРНІЙ ГЕОДЕЗІЇ
Автор: ст. гр. БЦі-16 Чернявський Микита Максимович
Керівник: канд. тех. наук, доц. Доброходова О. В.
Геодезія- це наука про про методи визначення фігури і розмірів Землі,
зображення земної поверхні на планах і картах і точних вимірювань на
місцевості, пов'язаних з розв'язанням різних наукових і практичних
завдань. Геодезія, як наука про Землю, тісно пов'язана з такими
дисциплінами : астрономія, географія, геологія, геоморфологія, геофізика.
Методи розв'язання її задач групуються на широкому використанні
математики, фізики, радіоелектроніки і тощо.
В залежності від розвитку суспільства та науково-технічного прогресу
в загальному геодезія, як наука, почала розвиватися за напрямами, які
включають: топографію, картографію, інженерну (прикладну) геодезію,
фотограмметрію, вищу геодезію, геодезичну астрономію, супутникову
геодезію, маркшейдерію[1,2].
Супутникова геодезія - розділ геодезичної науки, в якому вивчаються
питання використання спостережень штучних та природних супутників Землі
та планет для розв'язання наукових та народногосподарських задач.
На сьогодення супутникові технології використовуються, навіть, при
спорудженні метрополітену.
Наразі використання супутникових методів створення геодезичних
мереж стало звичним явищем. Впровадження супутникових технологій
дозволяє зменшити обсяги і прискорити темпи геодезичних робіт. Практично
всі геодезичні підприємства і багато будівельних організацій використовують
у своїй практиці високоточні GNSS-технології. Сфера застосування
супутникових методів в інженерній геодезії досі чітко не визначена.
Наземно-супутникове
знімання
є
значно
оперативнішим,
ефективнішим та менш трудомістким у порівнянні із традиційними методами
геодезичних робіт. Воно стало можливим за рахунок вільного доступу до
сигналів штучних супутників Землі, які належать до тієї чи іншої глобальної
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навігаційної супутникової системи. На сучасному рівні розвитку основними
діючими супутниковими навігаційними системами є: система GPSNAVSTAR (США), ГЛОНАСС (Росія) та з 15 грудня 2016 року розпочала
свою роботу система Galileo (Європейський Союз).
Перевагою використання наземно-супутникового знімання є те, що за
рахунок розвитку сучасних супутникових технології стало можливо
проведення топографо-геодезичних вимірів, навіть, за відсутності прямої
видимості між суміжними пунктами, що дозволяє визначати координат
пунктів у будь-яку погоду [3].
Наземно-супутникове знімання виконується за допомогою широкого
спектру розповсюджених GNSS-приймачів, які здійснюють прийом сигналів
від супутників, їх обробку і забезпечують отримання координати пункту у
потрібній системі координат.
У наш час велика увага приділяється питанням спільного використання
найбільших діючих глобальних навігаційних супутникових систем одним
приймачем одночасно. Основною перевагою спільного використання є
значне збільшення кількості спостережуваних супутників, що дозволить
виконувати вимірювання в зонах обмеженої видимості супутників,
підвищити точність вимірів, їх надійність і вірогідність, а також скоротити
тривалість сеансів вимірів [4].
Особливі складності з впровадженням супутникових методів
виникають при геодезичному забезпеченні будівництва складних та
відповідальних інженерних споруд.
Таким чином, застосування супутникових методів для вирішення задач
інженерної геодезії є актуальним питанням, яке потребує детального
дослідження.
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Секція «ІНОЗЕМНІ МОВИ»
DECORATIVE ELEMENTS IN ARCHITECTURE
Автор: ст. гр. А – 29 Бажажа Мохамед Нажіб
Керівник: ст.викл. Пивоварова Н.І.
Architectural elements are the unique details and component parts that form
the architectural style of buildings and structures. Architectural elements consist of
a great number of decorative features such as columns, steeples, capitals,
balconies, moldings, cupolas, cornices, dormers, pediments, and friezes. These
distinctive elements are integrated into new building structures to create a positive
and inspiring appearance. A column or pillar in architecture is a structural element
that transmits, through compression, the weight of the structure above to other
structural elements below. A column might also be a decorative element not
needed for structural purposes; many columns are engaged, that is to say form part
of a wall.
In architecture the capital forms the topmost member of a column. It
mediates between the column and the load thrusting down upon it, broadening the
area of the column's supporting surface. In the Classical styles, the capital is the
architectural member that most readily distinguishes the order.
A pediment is an architectural element found particularly in Classical,
Neoclassical and Baroque architecture. It consists of a gable, usually of a triangular
shape, placed above the horizontal structure of the lintel, or entablature, if
supported by columns. In architecture, a cupola is a small structure, enclosed but
with openings, placed on the top of a building's roof or dome. Originally, the
cupola was functional. They were used to ventilate and provide natural light for the
structure underneath it. Often it became a town's identifier, a vehicle to enclose a
town's bell or display a common clock or flag. Cupolas often became a town's
identifier, a vehicle to enclose a town's bell or display a common clock or flag.
Steeple is a tall ornamental tower, sometimes a belfry, usually attached to an
ecclesiastical or public building. The steeple is usually composed of a series of
diminishing stories and is topped by a spire, cupola, or pyramid.
In the European architectural tradition, Atlants are sculptures in the form of
a man. They perform a decorative or functional role in supporting the overlap of a
building, balcony, cornice, etc. Atlantes express extreme effort in their function,
heads bent forward to support the weight of the structure above them. Caryatids
are sculpted female figures which performs the same function as Atlants. The bestknown examples are Caryatids of the Erechtheion on the Acropolis at Athens.
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Relief is a sculptural technique where the sculpted elements remain attached
to a solid background of the same material. To create a sculpture in relief is to give
the impression that the sculpted material has been raised above the background
plane. Reliefs on the walls of stone buildings were common in ancient Egypt,
Assyria, and other Middle Eastern cultures.
In architecture, a mascaron is a face, usually human, sometimes frightening
or chimeric whose function was originally to frighten away evil spirits so that they
would not enter the building. The concept was subsequently adapted to become a
purely decorative element. Mascarons can also be comic, neutral, or romantic.
A gargoyle is a grotesque with a spout designed to convey water from a roof
and preventing rainwater from running down masonry walls. Gargoyles are usually
an elongated fantastical animal because the length of the gargoyle determines how
far water is directed from the wall. One of the more famous examples is the
gargoyles of Notre Dame de Paris. Some gargoyles were depicted as monks, or
combinations of real animals and people, many of which were humorous.
Balustrade is a low screen formed by railings of stone, wood, metal, glass,
or other materials and designed to prevent falls from roofs, balconies, terraces,
stairways, and other elevated architectural elements.
References:
1.
https://etc.usf.edu/clipart/galleries/800-architectural-elements
2.
https://columnsdirect.com/collections/capitals
3.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gargoyle

TWO HAMLETS. THE LIFE AND FATE OF SHAKESPEARE'S
HAMLET AND HIS HISTORICAL PROTOTYPE - PRINCE HAMLET
Автор: ст. гр. БЦІ-17 Сурніна Оксана Дмитрівна
Керівник:ст. викл. Ковтун О.О.
Even great masters like Shakespeare did not just write their works. Many of
them had their own prototypes in history and Shakespeare's Hamlet is no
exception. Shakespeare based the historical chronicles of Saxo Grammaticus as the
basis of his famous tragedy “Hamlet”. This story is based on the “Sources of
Hamlet” from the third book of the 12th century chronicles “Deeds of the Danes”.
However, the playwright did not just copy events from the chronicles, but changed
them, and therefore the fate of many characters is very different.
Hamlet is a prime example. According to the play, he dies at the hand of
Laertes, and in the chronicles Hamlet not only takes revenge on his father’s killer Fengon (Claudius in the play), but also becomes a king, inheriting the title of his
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father and uncle. Another important feature of the fate of the two Hamlets is the
method by which his uncle wanted to kill him. Shakespeare wrote about how
Claudius tried to poison his nephew. Fengon decided to use others for that. He
sends Hamlet to England with two faithful vassals. He also accompanies them with
a letter, the contents of which exposed the prince in an unfavorable light and could
prompt the English king to execute Hamlet. Fengon was convinced that his
nephew was insane. However, he did not realize that his madness was just a mask,
behind which there was a sharp mind and a thirst for revenge. During the break,
Hamlet, who was expecting an assassination attempt, finds the same letter in the
things of his companions and changes its content to his advantage. Thus, after
reading the letter, the king of England decides to execute Fengon's vassals. Hamlet
remains at court and faithfully serves the crown. Over time, the English king gives
his daughter in marriage to Hamlet. Here is another striking difference between
chronicles and Shakespeare's play. In it, Hamlet is in love with Ophelia - the
daughter of Polonius and Laertes's sister.
The most striking difference between the chronicles and the play is the
culmination of the life of the protagonist. In Shakespeare's play, Hamlet kills
Claudius with Laertes' poisoned sword, but he was mortally wounded. The
Chronicles, however, describe Fengon's death not as a spontaneous decision, but as
a clearly planned revenge. To begin with, Hamlet destroys the king’s plans by
returning from England straight to his own commemoration. After, he, without
taking off the mask of a madman, he begins to give guests undiluted wine. Spilling
wine, Hamlet continually draws his sword from its scabbard. To avoid injuries,
guests seal his sword with an iron nail. Everyone became intoxicated, from the
undiluted wine, and fell asleep right in the hall. Hamlet covers them all with
draperies and fixed them, thereby depriving the guests of the opportunity to escape.
Leaving, he sets the hall on fire.
A king who has left the hall earlier has a different fate. Death overtook
Fengon in his own bedroom. Hamlet replaces his uncle's sword with his own, seals,
and wakes him with the tip of the blade. Fengon, who could not resist, dies in his
bed. Therefore, Prince Hamlet becomes a king and takes revenge for the death of
his father.
Four hundred years later, William Shakespeare will tell people about the
tragic fate of Hamlet, Prince of Denmark.
References:
1. https://norse.ulver.com/src/other/saxo/index.html
2. https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
3. https://www.biographyonline.net/poets/facts-shakespeare.html
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Hamlet
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THE SHORTCUTS AND WHAT THEY CAN TELL US
Автор: ст. гр. А-36 Пересада Дар’я Дмитрівна
Керівник: викл. Васильєва К.О.
When you design new products, services or set up business, the only way to
determine their quality is to see how they’re used in the real world, in context so to
say. I was reminded of that every time I walked past Shevchenko Park in our
city. It was absolutely beautiful, a big open green area but with these mud paths
cutting across the middle of the lawns. It is obvious that sometimes people don’t
want to go around the whole area on the edge. Instead, they want to take a
shortcut, and therefore it does not get overgrown. Such a shortcut is called “a
desire path”, and it’s often the path of least resistance. I find these paths
fascinating because they’re often the point where design and user experience
diverge.
I’m going to illustrate this idea with three interesting examples and explain
what they have to do with the launch of new products and services. The first
example is Brasilia, the capital of Brazil. It reminds me that sometimes you just
need to focus on the design for specific needs with minimal resistance. Well,
Brasilia is amazing. It was designed by Oscar Niemeyer in the 1950s. It was the
“golden age” of aviation, so the architect planned the city in the form of an
airplane. Without hesitation, he placed important government buildings on the site
of the cockpit. But if you look closer at the city center, you can see a lot of “desire
paths”. They’re absolutely everywhere.
As a matter of fact, it was assumed that this layout had been future-proofed.
People thought that they wouldn’t have to walk anywhere in the future, as
everyone would drive, so there was little need for walkways or pavements. Yet,
there is definitely a need for them. Such “desire paths” are very dangerous. Some
of them even cross 15 lanes of traffic. Not surprisingly that Brasilia has a five-fold
higher pedestrian accident rate than the average U.S. city. People are resourceful.
They always find the route of least resistance to save money and time. So, I really
wonder what city planners think of that. This is their product and people are
effectively co-designing their product. Everyone would agree that the purpose of
any design is to meet the real needs of the customers.
The second desire path I want to tell about is the one at the University of
California. It is true that shortcuts are easiest to find on university campuses. I
suppose it’s because students are always late and they’re pretty smart. When they
dash to lectures, they always find a shortcut. In this case, the designers knew
that. So they built the buildings, and then they waited a few months for the paths to
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form. Then they paved them. It is an incredibly smart approach. In fact, often, just
launching a trial service can give information about what people really need and
want.
For instance, Ayr Muir in Boston knew he wanted to open a restaurant. But
where should it be? What should the menu be like? He launched a service, in that
case a food truck, and he changed the location every day. He wrote a different
menu with a marker on the board to figure out what people wanted. Now, he has a
chain of restaurants. Thus, it can be incredibly efficient to launch something to
identify the desire paths.
I also believe that sometimes we just need to pave these emerging desire
paths. For example, if we look at the Highbury Fields in north London, we see that
a shortcut hasn’t always been there. It appeared because people were walking to
the mighty Arsenal Football Club stadium from the metro station on game days.
So, our job is to watch for these desire paths emerging, and, where appropriate,
pave them, as someone did here. Somebody installed a barrier, people started
walking across and round the bottom, and they paved it. I think this is an excellent
reminder that the world is constantly changing.
In conclusion I’d like to say that first of all these three examples of desire
paths demonstrate the necessity to design for real human needs. Secondly, often
the best way to learn what people really want is to launch your service. And finally
the world is incredibly flux at the moment. These desire paths are going to spring
up faster than ever. Our job is to pick the appropriate ones and pave over them.

INCREDIBLE INNOVATIONS SHAPING THE FUTURE OF TRANSPORT
SYSTEM
Автор: ст. гр. А-36 Курашова Поліна Костянтинівна
Керівник: викл. Васильєва К.О.
Talking about transport is the same as talking about movement on which the
evolution of humanity depends. For a few thousand years, mankind has made
several global transport revolutions. It all started with primitive movements on
broken trees along the rivers which prompted the creation of boats. Then people
invented a wheeled cart and started using horses for movement. The next major
invention was the steam engine leading to the global railways construction.
Finally, we have come to the age of motorization when cities around the world
began to be built for drivers. Yet, now there is an opposite tendency to limit
motorization for several reasons.
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Firstly, the city ceases to be a city. People would need to simply demolish
everything in order to build roads and interchanges. Such processes took place in
many American cities, for instance Atlanta and Houston, when everyone began to
have a personal car. Secondly, a city for cars is a city for young, strong and
wealthy people who can afford driving by themselves. A striking example is Dubai
where a person without a car, including senior citizens, the disabled and children,
cannot afford moving around. Thirdly, motorization inevitably leads to enormous
traffic, which negatively affects the environment. For example, China is infamous
for its smog from exhaust fumes, as people are forced to spend 5 hours a day in
traffic jams.
To solve this problem, many cities have already begun restricting drivers’
rights and encouraging people to abandon cars. The government started narrowing
roads, imposing car taxes, introducing a paid entry into the city center and paid
parking. Besides, public transport should be reformed globally. It should become
comfortable and fast, since it is more effective in increasing the carrying capacity
of a street than a personal car, and it can also reduce the number of traffic jams.
Now the world is experiencing “tram renaissance” because trams are eco-friendly
and spacious: it is enough to add another tram at peak hours, and the volume of
transportation doubles.
Moreover, bicycle share programs, which allow riders to pay a small fee to
ride a bike from one point to another and leave it at the ride share station, are very
helpful in urban areas where traffic makes it easier and faster to ride a bike than
drive a car. Cycling also involves arranging tree-lined bicycle paths which will be
very beneficial.
It is clear that an integrated approach is needed to develop public transport.
One of the measures is to change the transport behavior of citizens. Nowadays, a
personal car is associated with status and financial well-being, and public transport
leaves negative impression. It is important to change this perception. That’s why I
want to present some ultramodern public transport concepts that will raise its status
in society.
1. The Japanese Lo Series maglev train (short for “magnetic levitation”) is
the fastest train in the world that broke its own speed record of 590 km/h last year
and reached breathtaking speeds of 603 km/h. It consists of seven carriages which
hover 10cm above the tracks and are propelled by electrically charged magnets.
2. Hyperloop transport system is a possible contender for all maglev trains.
This concept developed by Elon Musk is slowly moving towards becoming reality.
The system consists of pods running through a pressurized track of tubes and could
cut travel time from Los Angeles to San Francisco, a six-hour drive, to less than one
hour.
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3. Mercedes future bus is a self-driving vehicle technology that could soon
be a daily sight on our streets. In July 2016, Mercedes Future Bus made a fullyautomatic 20 kilometer trip from Amsterdam’s Schiphol airport to the nearby town
Haarlem, which makes it the first automated city bus tested in a real-life traffic
situation.
4. The Chinese Transit Elevated Bus (TEB) can solve the problem of
congested streets. Its carriages are 2 meters high and 22 meters long, with enough
space for up to 300 passengers. The carriages run on a special track, allowing
regular cars fewer than 2.1 meters to freely pass underneath. Several of the
carriages can be connected, creating a vehicle with incredible passenger capacity
of over 1000 passengers.
To sum up, the future will bring remarkable technological improvements to
the transportation sector which will continue to play a significant role in human
history, making the world a safer and more interconnected place.

BEST FUTURE INNOVATIVE AUTO TECHNOLOGY
Автор: ст. гр. А-22 Харакозов Микола Павлович
Керівник: викл. Тихонова М. Є.
As evidenced by automaker interest in the annual Consumer Electronics
Show (CES) in Las Vegas, automotive technology is evolving at a rapid
pace. While there are many new tech features that have spread across multiple
models and have proven to be must-haves when buying a new vehicle, there are
even more innovations coming and can be found on some models, but not
all. Here’s a list of new tech advancements of note.
Digital Key
Digital key allows you to use your smartphone to function as your car’s
key. Once set up via the automaker’s phone app, your smartphone can unlock,
start, and lock the car. The phone itself doesn’t even have to be unlocked, just hold
it next to the door handle and it’s recognized via Near Field Communication
(NFC). To start the car, the phone usually needs to be placed on the wireless
recharging pad on the center console. Digital key also enables the car’s owner to
share access to the car, including for set periods of time, or can allow access to the
trunk but not the ignition.
Remote Park Assist
Remote park assist allows the driver to stand outside the car and guide it into
or out of a tight parking space. The driver must be within a few feet of the vehicle
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and uses either the key fob or the car’s smartphone app to control the vehicle’s
movement. If the driver releases the forward or back button, the car stops.
The systems generally are designed to drive straight into or out of a parking
space, although they can steer slightly to avoid hitting an object. If it is unable to
steer past an object, the vehicle will stop to avoid it. It is not only remote park
assist a neat party trick, but it can also be a boon for those who often park in tight
confines or whose garage has insufficient clearance to open the car door.
Augmented reality navigation
Augmented reality navigation uses the feed from a front-facing camera to
enhance the navigation system. The camera feed supplements the map on the
navigation screen. Superimposed over the video image are street names, addresses,
and an arrow indicating where to make a turn. It makes tricky navigation
maneuvers easier because the image on the navigation system exactly matches
what you’re seeing through the windshield.
Wet Mode
While many cars with selectable driving modes include a setting for wet or
slippery conditions, Porsche’s Wet Mode that debuts on the new 911 is the first in
which the car automatically senses wet pavement and alerts the driver.
Using sensors in the front wheel wells, the system determines the amount of
water on the road. If hydroplaning is a possibility, it sends a warning to the driver
to switch to wet mode. That mode recalibrates the stability-control and tractioncontrol systems, alters the throttle mapping and torque distribution, and reduces the
degree of rear differential locking. It also adjusts the rear wing for more
downforce.
Hybrid boost systems
Hybrid boost systems pair a 48-volt mild-hybrid system with a gasoline
engine. The 48-volt systems tackle of a host of functions, but the most notable
from a drivability standpoint is that they can supplement the output of the gas
engine and improve response due to the immediate availability of the electric
motor’s torque.
Exit Warning to Protect Cyclists
This system uses the same cameras that enable the blind-spot warning
function. When the driver or a passenger goes to open a door, this system warns if
a vehicle or even a cyclist is approaching from behind. Exit warning can sound an
alert or briefly disable the interior door handle to prevent an occupant from
opening the door into the path of an oncoming vehicle or cyclist.
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THE DESIGN CONCEPT OF MODERN SCHOOLS
OF PERFORMING ARTS
Автор: ст. гр. А-43 Пасько Марина Олександрівна
Керівник: викл. Тихонова М. Є.
The development of all types of performing arts has always been inseparable
from the social development and the state of culture as a whole. In the 21st
century, significant changes are taking place in all spheres of life and art. The style
is changing, stage language is becoming more differentiated and diverse. As a
result, we can observe the birth of some new art, which exists in the context of the
rhythms of modern life and seeks to identify the deepest meanings of creativity
incorporating the experience and achievements of previous generations. Under
such conditions, it becomes obvious that education focused on various forms of
performing arts becomes extremely relevant and practical, while the role of
architecture is quite significant.
The qualities of the architectural environment affect the emotions and
behavior of a person, and therefore, the formation of a creative personality during
educational and enlightening processes. Thus, the new format for teaching,
creating and viewing works in the field of performing arts obviously implies the
idea of a suitable spatial environment for them.
Well-established typological and regulatory standards today do not allow us
to take into account current trends in the creative and educational process. There is
a need to rethink existing typologies considering various social, cultural, economic
and technological changes that directly affect the educational sphere and cultural
activities.
Tasks are to study and understand the specifics of performing arts as such; to
study current trends in cultural education and determine whether they can dictate
new features of the compositional and functional planning organization of the
building.
As a research method, a comparative analysis of classical and modern
institutions of cultural education was used.
During the 20th century, the architectural face of the theater as such was
reborn: the familiar sign system of theater facades changed, imagery symbolism
was being rejected, and irrational shaping was taking place. Nowadays such
principles are applied in Ukrainian theater architecture as well. For example, when
designing the reconstruction of Teatr na Podoli by Drozdov & Partners the idea
was to change the character of the building: from an exclusive «palace» into an
inclusive public space. [4] However, such changes did not affect cultural and
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educational institutions: their figurative essence and structure of the organization
of the internal space, which today is no longer oriented towards the separation of
students.
Based on the studied prototypes, the following can be noted among the
features of modern schools of performing arts:

the openness of the space of the institution through a spatial solution
to attract the public, diverse spaces for learning and communication; [5]

the use of a flexible theater in which three-dimensional material space
adapts to various techniques and the needs of a theatrical production; [5]

the inclusion of recreational spaces in the complex as well as creating
a multifunctional program by the expansion of the public area; [4], [1]

the building should also be adapted to reduce energy consumption, for
example: include the use of green roofs and daylight for offices, design studios,
and classrooms. [5]
Regarding trends in contemporary cultural education, it should be noted that
the new curriculum should reflect the fact that students need to know how to
market themselves, become creative entrepreneurs and understand how their
education can translate to a sustainable career in the new art economy. [3]
Therefore, in addition to educational, the inclusion of an opened to the public
component giving students the opportunity to establish themselves, is becoming
even more relevant.
The public area of the school may not be limited to just one demonstration
room. For example, at the Jerzy Grotowski Institute in Wroclaw, it is also
represented by a multimedia reading room. Not only visitors can browse archival
resources there, but also various events organized by the Institute are held, such as
guest lectures, seminars, book meetings, film screenings, and conferences. [1]
Creative-arts students generally have great ideas when given the opportunity
to envision their future without traditional boundaries. [3] Thus, it makes sense to
create a spatial environment that should be conceived not in response to
programmatic needs and with intent to inspire and enrich the experience of users
and patrons. [2]
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PECULIARITIES OF SCANDINAVIAN DESIGN
Автор: ст. гр.МО-11 Нечаєва Аліна Сергіївна
Керівник: ст. викл. Лисенкова Т.М.
Design from Denmark, Sweden and Norway is described as being fairly
minimalist, with clean simple lines. Highly functional, the Scandinavian style is
effective without needing heavy elements; only what is needed is used. Survival in
the north required products to be functional, and this was the basis of all design
from early on. The subtle decorative qualities stemming from the early-20th
century art movements and the simple lines deriving from the inter-war art
movements gave this style its elegance. The concept of “beautiful things that make
your life better” was highly regarded. Scandinavian design is often referred to as
democratic design, because of its aim to appeal to the masses through products that
are accessible and affordable.
The styles and movements brewing in Europe at the beginning of the 20th
century spread around the world. Scandinavian designers were influenced by
everything going on around them. With their tradition of craftsmanship and
efficient use of limited material resources (due to their relative geographic
isolation), they combined the best of both worlds. In line with prevailing
democratic social views, everything was made to be available to everyone. The
notion of enjoying the work you do was highly regarded, and the idea that
beautiful things could enrich people’s lives was kept alive.
The fact, that industrialization took place in Scandinavia later than in
neighboring countries, helped to preserve the handicraft tradition there. This gave
Nordic functionalism a more natural and humanistic side. The long winters and
few hours of sunlight inspired Scandinavian designers to create bright, light,
practical environments. They tried to make the domestic environment as
comfortable as possible with the materials at hand. These trends were picked up by
neighboring countries and eventually spread all over the world. The high-quality
designs live on today and are recreated continually in various fields, confirming
their timelessness.
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Several exhibitions of Scandinavian design were held throughout Europe
and North America. One of the earliest was the Stockholm Exhibition in 1930,
where functionalism blossomed and artists and companies showcased their latest
products. The term “Scandinavian design” originates from a design show that
traveled the US and Canada under that name from 1954 to 1957. Promoting the
“Scandinavian way of living,” it exhibited various works by Nordic designers and
established the meaning of the term that continues to today: beautiful, simple,
clean designs, inspired by nature and the northern climate, accessible and available
to all, with an emphasis on enjoying the domestic environment.
Scandinavian design has evolved with the times, moving from mostly
furniture and product design to an application of principles and processes to
current problems and opportunities. The principles of Scandinavian design are
prioritizing functionality without forgetting grace and beauty.

FIVE ARCHITECTURAL IDEAS WITH THE POTENTIAL OF
CHANGING THE WORLD
Автор: ст. гр.А-46 Рязанова Олена Григорівна
Керівник: ст. викл. Лисенкова Т.М.
Our ancient relatives, Homo heidelbergensis, built shelters at least 400,000
years ago, and since then architectural innovations have become a defining feature
of society and have changed in accordance with the needs and desires of builders
and residents as they develop.
1. Silver architecture. As the population ages, society faces a problem: how
to help people in need of special care. The current way, in which many buildings
are designed, prevents older people from getting around and being independent.
This is a big problem because older people make up a huge part of the population.
Silver architecture seeks to change this with building projects that are sustainable,
modern and, most importantly, comfortable. Specialized design prevents
debilitating age-related disorders. The best silver architecture includes space
planning, clear direction planning, stress-relieving lighting, acoustic innovations to
reduce ambient noise, comfortable and affordable furniture, safe floors, colors that
promote psychological well-being, and an interactive, health-oriented interior
design (such like plants and works of art) that stimulate and attract residents.
2. Dementia village. The small Hogewey community, located 10 miles from
Amsterdam, aims to improve the quality of life of people with dementia and ease
the burden for their families. All residents of Hodgway, also known as the Village
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of Dementia, suffer from severe dementia or Alzheimer's disease, and they live
within this thoughtful city. Traditional clinical conditions promote isolation and
enhance the medicalization of these memory-related diseases. Hogewey's approach
to dementia removes the stigma and creates an environment in which people can
live, where they need less medication and less medical intervention.
3. Zootopia. Zoos serve important research and environmental goals, but,
unfortunately, sometimes their design leaves much to be desired: cages and
concrete fences do not even closely imitate the natural habitats of animals, which
causes a number of ethical problems. The design of this zoo, which is scheduled to
open in 2020, is a rethinking of the zoo in the cage and a move away from safari
parks. Instead of planting animals, these are visitors who will be indoors.
4. Ecological concrete. Concrete is the most common material used by
mankind, the demand for cement more than tripled around the world. Perhaps this
is why many are turning their attention to the development of better concrete. In
2014, Peter Trimble, then a student at Edinburgh University, developed what he
calls a "bioston". In 2013, the Structural Technology Group of the University of
Polytechnic of Catalonia - Barcelona Tech developed "biological concrete" that
grows vertical gardens. According to ArchDaily, "The benefits of the system are
numerous. Plants capture CO2 from the air and release oxygen. The layer also acts
as a heat-insulating mass. It helps regulate the temperature inside the building. "
5. Getting vacant lots for gardens. By 2050, two-thirds of the world's
population is expected to live in urban areas. Urbanization has its advantages according to National Geographic, people are concentrated in a small space in
cities, which makes access to schools and shops easier than in rural areas, and also
"allows the government and others to provide services such as water, electricity,
and transportation to more people. "But it also has its drawbacks, including crime
and environmental pollution, and some studies have shown that living in a city can
affect a person's mental health. Turning empty plots into gardens in urban areas
brings much-needed greenery to cities.

SEVEN ADVANCED TECHNOLOGIES FOR ARCHITECTS
Автор: ст. гр. А-46 Крицький Аркадій Олександрович
Керівник: ст. викл. Лисенкова Т.М.
The last five years have been amazing times in the field of technology for
architects. The most amazing thing is that we saw an exponential growth of our
passion for virtual and augmented reality. Different types of innovative
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technologies for architects are introduced so regularly that architects are wondering
where to start.
Which of the many technical developments are simple tricks that will
disappear as quickly as they arrived, and which are here to stay, becoming
permanent fixtures in professional practice? We have compiled a list of 7
technologies for architects.
1. Musion Holograms. How can you use Musion in your architecture firm?
Musion can immerse your customers with a 3D model and a holographic
setting. This gives interested parties the opportunity to visualize the project before
it is created. This cutting-edge technology for architects creates impressive
multimedia presentations using three-dimensional holographic images. These
images are so real that they are difficult to distinguish from speakers and live
performers appearing next to them.
2. Fusor is software that transfers your project from conceptual design to
construction. FUZOR is ideal for architects as it greatly speeds up the process of
implementing projects in virtual reality. The software allows users to repeat and
improve their projects. Use this in your next client presentation and mesmerize
them with your three-dimensional approach to a simplified construction process.
3. The curve. Introduce virtual reality in a full circle, literally. CURV
technology captures the user's peripheral vision and offers a complete sense of
virtual reality experience. Give it to your potential client and conduct a full-scale
passage of the project you have proposed. CURV technology ensures collaboration
between groups and further separates your company from the crowd.
4. Touchable Holograms. Born in Japan, tangible holograms break through
the production and processing process. Developers expect them to appear on store
shelves in the third quarter of 2017. Touch holograms are a technology that
architects should pay attention to, since there is nothing like it on the market yet.
Imagine the opportunity to not only see the project, but also to feel it. Sifting
specifications, samples and any other materials will be an experience of the past.
5. Jaunt's virtual reality technology uses a camera system that
simultaneously records stereoscopic 3D video in all directions. Video is connected
to 3D sound field microphones for sound recording. Jaunt technology gives you
the opportunity to restore a complete visual and auditory experience.
Place this device in the center of your workplace or even inside a finished
project and shoot 360-degree footage so that your customers can enjoy it later.
Compatible with most VR lenses, this cutting-edge technology for architects
allows users to experience and explore their designs to a whole new level!
6. Shapespark Technology is a technology for architects that creates realtime network visualizations with physically accurate lighting. Visualizations can
350

be shared via links. Shapespark supports the Oculus Rift virtual reality headset,
giving users a stereoscopic 3D view. Offering this technology as a collaboration
tool between your architecture firm and your clients gives clients a sense of
ownership and interest they seek.
7. Cube. Meetings with clients do not always occur in the office or
conference room. Get ready to go digital and showcase your ideas and work on the
go with The Cube. Cube is a miniature mobile projector that turns any screen into a
"cinematic experience" at the touch of a button. This item is fantastic to take at
workplaces or for presentations in the client's office, and not on your own.

MODERN PARAMETRIC METHODS
Автор: ст. гр.А-34 Oжередов Богдан Ігоревич
Керівник: ст. викл. Музалевська Я.А.
Parametric design has arisen from a whole lot of technological
considerations, so penetrated into all spheres of our lives that it gave birth to a new
aesthetics. Probably the kind of person who can co-create things with a computer.
One of the most visually striking ways to use parametric design is based on
the Voronoi diagram. For a finite set of points, the Voronoi diagram represents a
partition of a space or plane in which each area of this partition forms a set of
points more close to one of the elements of the set than to any other element of the
set. The so-called genetic algorithms are used when millions of possible
combinations of parameters with a given end result are varied, for example,
minimum weight with sufficient rigidity.
In parametric architecture, the methods of tessillation, fractal methods and
methods of L-sistems (Lindenmeier systems) were found, which allowed to
diversify the functional and visual properties of the projected object. For example,
the Lindenmeyer system method can model systems that resemble tree structures,
and the tessillation method uses a breakdown of structures into smaller ones.
By using parametric methods, we can handle much larger areas of the
territory more qualitatively, while considering a large number of different variants
of city development scenarios, using always up-to-date data. By designing a
system that is adaptable, calculating all the necessary parameters, we will get a tool
for a more flexible and efficient approach to work. And an effective tool in urban
theory and practice.
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ROLE OF THE YARD IN URBAN DEVELOPMENT
Автор: ст. гр.А-34 Назаренко Катерина Олександрівна
Керівник: ст. викл. Музалевська Я.А.
The yard appeared in ancient times. A joint space for domestic purposes
already existed at the dwellings of primitive people.
In the pre-industrial era, internal gardens and courtyards constituted the main
landscape of the city. Later, the tradition of breaking the garden during
construction began to be actively used in the improvement of monasteries.
In the enlarged residential quarters of the cities of the post-industrial society
(XX - XXI centuries), the courtyard was quite compact and enclosed. Searching of
new design and improvement solutions in the 1940s and early 1950s did not lead to
significant changes in the organization of yards and took the path of even larger
consolidation of the quarter.
In Soviet times, all spaces were open, residential buildings were enlarged (56 or more hectares), residential yards were equipped with a set of standardized
equipment.
The yard is considered as a structure capable of shaping social processes,
simulating the social structure of society and influencing the human emotional
state.
The dependence of behavioral models on society and the architectural
environment was described in 1982 by sociologists James Wilson and George
Kelling in Theory of Broken Windows. According to the theory, the littering of
territories and the irresponsible attitude of users to them is a consequence of their
initially unsatisfactory state.
In modern urban planning, the area surrounding apartment buildings and
complexes is extremely important for a comfortable human life, as was laid down
in ancient cities. Yard - in addition to a place for packing cars and collecting
garbage, it is a meeting place for neighbors, a place for children to play, sports
grounds and socializing space for older people. So, the architect’s task is to make
this place comfortable and favorable for the residents of the modern city.
1.
2.
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AFFORDABLE HOUSING WITH WESTERN EUROPEAN EXAMPLES
Автор: ст. гр. А-34 Криворотенко Анастасія Олександрівна
Керівник: ст. викл. Музалевська Я.А.
Now the phrase "affordable housing" is associated for many people with the
uniform type of panel houses with a dull facade and the same content. But in other
countries, modern architecture of this type has made its way beyond such
stereotypes and differs from our uninspiring concept of social housing.
Unlike typical, faceless, mass-produced housing of the recent past, today's
affordable (or “social”) housing is oriented towards people of different ages elderly and young, single and family, with different income levels and social
status.
Functional mixing, the creation of comfortable and aesthetic court and
public spaces already at the stage of building design, plays an equally important
role.
In the project” New Hamburg Terraces” of the LAN bureau in Paris
experimental architecture was adapted to the current and future needs of families.
The plan and decoration of each apartment, the architects developed together with
the future owners, so they are completely individual.
A new residential area defines the three kinds of socialization: public,
overlooking the street, shared residential courtyards and private with courtyards
and terraces bordering the apartments. Each of them has direct access to the garden
with a terrace or a sun porch. Residential accommodation on the ground floor is
fully accessible and can be used by people with disabilities.
Terrace House Tokiostrasse, “City Musicians of Bremen”, ARTEK
Architect, Vienna. By analogy with the Brothers Grimm fairy tale “City Musicians
of Bremen”, this reinterpretation of houses on the terraces involves the placing
different types of apartments on top of each other.
Each apartment has its own adjacent outdoor space - most of them are
potentially compact gardens, kitchens and bathrooms receive natural light and have
natural ventilation. In addition, residents have access to the roof surface on the
wing that runs along the street, with its green terrace, pool and solarium;
playgrounds on the terraces are located at the "average level", and the ground
courtyard is a recreation area and a playground. A high degree of permeability at
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street level turns into an open atmosphere for residents and provides sufficient
surface area for possible future adaptations.
The latest development of Adjaye Associates, has opened in the historic
district of Harlem, New York: a complex that aims to combat poverty and
revitalize communities by combining affordable housing with the preschool and an
area of Children's Museum of arts and fairy tales. It was created in order to attract
students and educate a new generation of artists and innovators of Sugar Hill.
The Sugar Hill development is a new typology of affordable housing with its
mixed program of Museum spaces, public spaces, offices and apartments.
Carré Lumière, LAN Architecture, France. The project offers a new format
of flexible living space — for example, a terrace can be converted into a room. The
architects propose to use it as a nursery, when the child comes of age, the zone will
be transformed into a terrace again.
"Carré Lumière" has the same qualities as single-family house (sense of
privacy, private external space, independence and easily accessible outdoor space).
Each apartment can change your winter garden in the inner space to increase
living area. In response to the growth of the family people can add the room in the
existing structure, and why not, they can always remove it as soon as the children
leave the house.
Today, the urban population is constantly growing and the question of
creating affordable housing comes up. There are a lot of ways of implementing
affordable housing: versatility, compactness and connection of functions and
spaces, module buildings are with minimum area. With its functional flexibility,
opportunities in spatial decisions and reduction of personal living spaces, in the
modern world such types of housing are starting to be popular among companies.
1.
2.
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DEVELOPING THE CITY ON MARS BY SPACE X
Автор: ст. гр.А-34 Колєснік Владислав Віталіойвич
Керівник: ст. викл. Ігнатьєва Н.В.
Can we live on another planet? Can we imagine ourselves as a multiplanetary species? 20 years ago, we could not think about it, but today, the leading
innovator in space industry, Elon Musk makes the impossible.
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Over the last decade, the founder of PayPal, Tesla Motors and SpaceX has
turned the concept of the future for humanity and made the ideas of science fiction
films closer to us. Elon Musk and his team have developed multiple rockets that
send payloads into orbit and return to the launch pad. Ten years ago the scientist
could not make such rockets. SpaceX recently launched two hundred StarLink
satellites that will provide free high-speed Internet to the entire Earth. Last year,
SpaceX presented the Mars Colonization Project, which will be implemented in
2025. In 2024, the company will send the first humans to Mars aboard the largest
man-made rocket Starship, which will arrive there in 4 months.
What do the colonizers expect to see on the new planet? Mars is half the
size of Earth and has no magnetic field, so radiation from the Sun is one of the
most important problems humans will face. There is water there, but only in the ice
form, the temperature there reaches extremes for humans, both at minus and at
plus. So, first of all, astronauts will need to build a base for themselves to help
them explore the planet. These are the key factors that influenced the architecture
of the future city on Mars.
What is it like, the architecture of Mars? I must say that our previous
generations, without thinking of it, helped us find a solution to the problem of
housing on Mars. For example, the city of Matamata in Tunisia, because of the
high heat in the day and the cold at night, the inhabitants had to dig into the
ground, they lowered the yards to the depths, and built their homes in the walls of
the pit. It helped them to live despite the change of temperature. The Eskimos, in
turn, built ice domes to protect themselves from the cold and lived there. This
design saved them from the winds and frosts. And what if we combined these
designs and created a kind of hybrid.
This design is currently the most optimal for life on Mars. The glass dome
will protect people from the sun's radiation, and the area with excavated ground in
the Martian landscape will protect against temperature changes.
How will SpaceX develop a city on Mars? The company will send the
necessary equipment and materials for the construction of the first village in 2022.
With the arrival of people, everything that needs will be on the planet. First of all,
modules for the life support of astronauts and the laboratory will be built. Later,
with the arrival of other building materials and equipment, astronauts will build
domes and settlements, factories for the production of building materials, oxygen,
water, plants, food, robots, as well as for rocket fuel production. Over the years,
the city will be expanded, more people will fly to the planet and make new
inventions, discovering the secrets of Mars. And in the next century, people plan to
begin terraforming the planet for the same life as on our Earth. Humans will create
another planet for living and will save our species.
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HOW DO THEY TEACH ARCHITECTURE IN LONDON?
Автор: ст. гр.А-34 Білокінь Ілона Одександрівна
Керівник: ст. викл. Ігнатьєва Н.В.
Architecture degrees are a very popular and competitive course choice.
Blending art, science and technology, the subject requires the development of an
interdisciplinary skillset.
London is an exciting environment in which to live and study. The city
offers students a superb mix of academic excellence and an exciting social life.
There are many architectural colleges in London universities that have an
interesting curriculum. For example: AA School of Architecture, UCL (University
College London), University of the Arts London, Kingston University London and
others.
So, what is the architecture training system in London?
What is the architecture training system in London?
Technical subjects are 25%, and the history and theory of architecture and
art is 75%. In the UK, architecture is more a creative than a technical profession.
The British believe that the architect does not have to know everything about
building technology.
First, students study in the zero year; it includes: drawing, composition,
photographing, and writing texts. The students' tasks are the inspection of
buildings, the manufacture of a model of an architectural detail, the design of some
device and a lot of short essays.
The first course is similar to zero, but its main focus is architecture. The
structure of the school year is a constant increase in the scale of projects, starting
with the task of designing furniture or equipment, then - designing the exhibition,
and ending with the design of a small building in the existing urban environment.
Education in the second and third courses is carried out in groups of 20-30
people, the so-called studios (workshops). Each project studio has its own theme,
which changes every year. Each year each studio goes on an excursion to one of
the countries of Europe, at the end of November. In general, studying in the studio
is like working in an architectural workshop, where there is a constant exchange of
ideas and solutions.
You can evaluate your “development” several times a year at presentations
of projects called “crit”.
And the road to obtaining an architect license in the UK is quite a long one.
The title of a bachelor is only the first step, and before returning to a university for
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a master’s course, you must work for one year at the architectural bureau: this is
the so-called “year-out”.
So, during training, the main areas are: firstly, the ability to work in a team,
which is extremely important for the architectural industry. Secondly, this is
extensive research. Most of the teachers are not interested in the project itself, but
in the process of its creation, including studies of the environment and context, its
impact on future users, etc. A lot of attention is paid to man. The “human
approach” and “duty of care” are the core values that professors try to convey to
the student.

SWITCHED-ON FACADES IN ARCHITECTURE
Автор: ст. гр. А-32 Дорофєєва Софія Романівна
Керівники: ст. викл. Ігнатьєва Н.В., Леонідова О.М.
In a modern world the existing of a human being is tightly connected with
technologies. Even if it is possible to do without some devices in some situations,
it is hardly possible in architecture. One of these examples can be the work on
facades, where the architect must consider a number of perspectives. Mediafacades represent a unique technology of construction design that united a modern
architecture and light-design. Nowadays such technology is extremely relevant.
Besides its aesthetic function, LED facades are an effective tool for a quick
information transfer. It has a huge advantage over the other kinds of outdoor
advertisement as being a part of a compositional solution. This is also an effective
communication, a chance of a quick mass informing of the citizens about
emergences.
Pixel step is a characteristic of media-facade that influences the quality of
the picture on the screen. Pixel represents the smallest part of the screen which
comprises of a few diodes. The software sends signal to each diode and at a certain
point different configuration of LEDs start to light. The diodes are installed in
beforehand prepared openings on the board and manually or automatically are
soldered from the opposite side. In comparison with other electric sources of light
LED has got a range of advantages: pure color; a lot of different light emissions
and direction of radiation; resistance to vandalism; strength to weather change;
long term of use; low energy use; environmental friendliness. Constructional
scheme allows claiming that media-facade is a part of architectural design of a
building. A low weight of the equipment allows using it on the finished buildings.
The construction of a media-facade can cover a part of a wall in the form of a small
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signboard, one facade or the whole structure. A glass façade of an office building,
on which a media façade is mounted, looks like an ordinary glass at a daytime but
in the evening it turns into a colorful video screen. Media-facades are divided into
3 types: reactive, auto active, interactive. Reactive react to the changes in the
environment. Depending on conditions the level of brightness, the manner of
broadcasting, the variety of pictures is changed. Auto active media facades
automatically reproduce pre-uploaded information and do not change it under any
circumstances. Interactive media facades can cooperate with the environment, react
to any changes and movements inside and outside the building.
Now the architecture aims to use media facades for stylistic and designer
purposes. The examples of some astonishing LED facades and auto facades
screens are created in the whole world in the last few years. A prominent example,
in which this technology was used, is the Beijing National Swimming Complex,
also known as the Water Cube. The building of the correct geometric shape attracts
attention with the design of the facade, reminiscent of the water surface due to
lighting. In the swimming center, the problem of energy supply was solved. The
surface of the building obtains solar energy, transferring it to the heating of water
and premises. Media facade is not only about using animation. What used to be
attached to the wall after construction now becomes an integral part of the design.
The first interactive media facade is a mechanical screen. The design of this
outdoor display was a reflective metal plat. The movement of the audience was
broadcast in real time on the display and transformed into a detailed, expressive,
natural movement of the plates. Another example is the Institute of the Arab
World, located in Paris is known for its mechanical media facade, which is
integrated into the building structure. The facade consists of many windows in
which the blinds are integrated, similarly to the shutter of the camera. The shutters
of the blinds respond to the intensity of sunlight, thereby regulating the lighting
inside the building. Light sensitive shutters are integrated in each cell.
In conclusion, we can say that LED lighting systems for buildings and media
facades, at the moment, represent the optimal combination of efficiency and cost
reduction. This factor is often significant in approving the design of the faсade; in
addition, it is an important detail in the image of the building.
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THE CREATIVE CITY
Автор: ст. гр.А-34 Коньшина Катерина Анатоліївна
Керівник: ст.викл. Рябовол A.C.
The idea of creative city emerged in the late 1980s. The main assumption of
the theory of "creative city", its "philosophy", is that each city has much more
potential than it may seem at first glance. In any city there are hidden resources,
the proper use of which could bring the city an unprecedented success. Moreover,
these resources can even be its shortcomings.
Creativity is a force that can help effectively to synthesize, to connect, to
adjust the mutual influence of different spheres of life, to have a whole vision, to
understand the impact of material changes on the perception of the person, to grasp
delicate ecology of life systems, and how to make these systems more sustainable.
"Depressive" cities, including Bristol, Cologne, Dresden, Essen, Frankfurt,
Bilbao, Glasgow and many others found a new life and a new impetus in
development due to a string of new ideas that changed their way and rhythm of
life. Creative theorists claim that each city has unique features that are literally
"recreate" it. In commercial terms, each city can become "a world centre" of
anything.
The complex nature of life in the city, with all variety of everyday problems,
requires a variety of creativity types. It is the creativity of scientists aimed at
solving problems related to environmental pollution or to develop new urban
policies; it is the creativity of engineers to resolve technical issues in the field of
transport; it is the creativity of artists, aimed at strengthening the city's identity; it
is the creativity of business people in the production of new products or services to
increase the welfare of the city; the creativity of people. The typical strategy for
creative city is the creation of diverse spaces for creative and cultural initiatives. In
order to avoid unnecessary financial costs, such spaces are often former industrial
zone.
In many cities old industrial buildings are often used as a location for new
ventures in business, art studios or design centers. Among these projects it is worth
remembering the "Zeche Zollverein", the center of art and design in Essen, opened
on the site of an old coal mine located, however, near the center of the city;
"Watershed Media Centre" in Bristol, founded in the premises of the old industrial
warehouse on the banks of the river; and the New exhibition center "Tramway" in
the old tram depot in Glasgow. For the implementation of innovative and creative
projects, original, active or even sometimes eccentric people are needed. Creativity
is always contextual, and each period of history needs its specific form. With the
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successful combination of hard and soft infrastructures, such a space becomes a
creative environment conducive to the birth of new ideas. Such a creative medium
can be a building, street or district. Of course, the theory of a creative city did not
escape criticism. Many questions arise about the sometimes too broad definition
of creativity and creative professions.
Creativity is not the answer to all urban problems, but it creates the
conditions in which it is possible to find their solutions, expanding the horizons of
thinking and perception. Therefore, the metaphor "creative city" primarily means
"a city that is being improved."
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CHALLENGES FACING MODERN ARCHITECTURE
Автор: ст. гр.А-34 Кільчевський Олександр Вікторович
Керівник: ст.викл. Рябовол A.C.
Developers govern everything
Previously, government was the main client of architects, and therefore
architecture often becomes an instrument of propaganda. Famous architects
worked mainly on projects of public buildings, universities and other educational
institutions, museums and other objects, which could effect on the worldview of
the society in favor of the government only, in whose honor this architecture was
built. After the massive privatization that took place in the USA and Great Britain
in the 1970s and 1980s, the largest customers were corporations. They removed the
governments from this place, because the Cold War ended and the need to actively
propagate their strength through all possible sources disappeared.
Architecture is an instrument of propaganda
Many famous architects always travel around the world and create projects
in different countries. Architects find themselves in a difficult situation: when they
agree to work on a commission given by the government of a country, they accept
a certain program that was dictated to them by authoritarian rulers of the Arab
countries. In this case, famous architects usually do projects of cultural institutions
and public buildings. No one cares about the opinion of architects and the local
population regarding future buildings, because the main goal of such buildings is
to earn more money.
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Ideas get old quickly
The main problem of architects at any period of history has been the time
and development of the world around, which could not be stopped. Architects
always work with reality, with modern problems that they face and which are
around them. However, in reality, it turns out that they are always behind the
progress because even if the project is being built very quickly, their ideas become
obsolete by the time the building has been built. While work is underway on the
project, the ideas seem modern; it seems that they will radically change a particular
segment of architecture, as forward and innovative for the whole world; that they
will be followed by all other architects as their ideas are forefront for the next
several decades. But in reality, this is not so at all.
Architects are far from people
Another important problem is the dependence of architects not on a specific
consumer or group of consumers, but on large developers. It is beneficial for them
to build huge quarters, similar to each other, as soon as possible, while most
architects understand that the city is a space of various political, social and national
minorities; and diversity is an important condition for living in a big city. A
development company may have consultants or work with focus groups, but they
do not give an idea of what the public wants. Unfortunately, in the existing system
there can be no direct dialogue between the architect and the public; and the
architect cannot control the project. All management is in the hands of the client,
and therefore only his opinion and his view of the environment are central in this
matter.
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ART DECO ARCHITECTURE IN BRITAIN AND THE USA
Автор: ст. гр.А-34 Божко Кирило Валентинович
Керівник: ст.викл. Лисенкова Т. М.
Art Deco architecture appeared in the early twentieth century as a result of
Art Nouveau architecture development in France. One of the first buildings built in
the new style was The Théâtre des Champs-Élysées in Paris in 1913. The main
period of Art Deco architecture is time between 1925 and 1939. This style was in
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countries of Europe, North and Latin America, India and others. This article deals
with developing of Art Deco architecture in the USA and Britain.
In 1880, after the fire in Chicago the Chicago School of Architecture was
founded, which worked on its reconstruction. In 1885 the first skyscraper was built
in Chicago (The Home Insurance Building, arch. William Le Baron Jenny), the
building had a metal frame with light walls.
In 1916 a new urban planning regulation was adopted which was called
‘1916 Zoning Resolution’. It demanded to indent from street depending on the
number of stories of the building. This system had created a recognizable form of
the American skyscraper. There are tree style approximate stages: early, high and
late or Streamline Modern.
Early style had a large amount of decor. The Pacific Telephone & Telegraph
Company Building in San Francisco can be attributed to this period: building have
lots of stylized Art Nouveau decorative elements in facades.
High style differed from the early one in cleanliness of the form, using
stylized elements. In this period the most famous and outstanding buildings were
built: Chrysler Building, Impair State Building, Union Terminal railway station
and many others.
In 1929, the stock exchange collapsed, an economic crisis, which will be
called the Great Depression burst out. Streamline Modern had many details of
Modernism; architects used horizontal windows, consoles on the facades of
buildings. In America Art Deco ended in 1939.
In Great Britain in 1900-1920s, the main architecture style was British Art
Nouveau. Charles Reni Mackintosh was considered one of the outstanding
creators of this style in northern Europe. Mackintosh’s style was called “Glasgow
style”.
The very first building is the former Battersea Power Station. The building
has almost no decorative elements. This makes him similar to the American
counterparts of the late 1920s. A characteristic feature of the building is the
connection between the traditional brick architecture of Britain.
The Senate Building is a second example; the building built from 1932 to
1937, located in London. The facade of the building is faced with white stone,
there are no decorative details. The design of the windows resembles the work of
C. R. Mackintosh on the texture of the material and color scheme. The last
example is the Express Building, which was built last. On the facade of the
building, there are horizontal elements.
The Art Deco architecture in Britain and the USA has common roots: Art
Nouveau of France and the modernist style of Britain formed the basis of the style.
In 1930s Art deco mixed with German Modernism architecture and ended.
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ARCHITECT YAKIV ARONOVYCH SHTEiNBERG AS A
REPRESENTATIVE OF THE KHARKIV AVAN-GARDE
Автор: ст. гр. А-34 Тимченко Дар’я Дмитрівна
Керівники: ст. викл. Лисенкова Т.М., канд. арх., доц. Качемцева Л.В.
The proclamation of Kharkiv the capital of the Ukrainian SSR was a key
moment in the history of the city. From 1918 to 1934, the development and
streamlining of its internal structure took place, and the development of a master
plan for the city began. During this period, a new administrative center of Kharkov
was formed - Dzerzhinsky Square (now Freedom Square); new territories were
developed and built up; industry was reconstructed; the first workers' settlements
were built, the typology of buildings was expanded. To solve these problems,
metropolitan Kharkiv mobilized the best domestic specialists in the field of
construction and architecture. Yakiv Aronovych Shteinberg ranked a special
place among them.
Yakiv Aronovych Shteinberg was born on April 25, 1896 in Kiev. In 1917,
he graduated from an art school at the Academy of Arts. His higher education
degree was obtained at the Kyiv Art Institute, where he studied in the class of
Valerian Rykov. Steinberg’s graduation project, completed in 1925, participated in
the competition for the building of the State Industrial Committee (Gosprom) in
Kharkiv. After graduation, the architect moved to Kharkiv, where he worked as a
supervisor on the construction of the southern wing of the Gosprom, then, he
entered the design team that performed the working drawings. A few years later,
Steinberg gained architectural experience, thanks to which he became one of the
leading architects in Kharkiv.
Shtejnberg developed the following projects for Kharkiv:
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•
The club of builders "Industry" (1928);
•
Residential buildings at Pushkin entrance 7 and 8 (1929-1931);
•
Mansion of the Secretary of the Central Committee S.V. Kosior
(1929);
•
KhICE building in Shatylivka (1930-1931);
•
Reconstruction of the Zemstvo building in Dzerzhinsky Square
(1932).
A distinctive feature of all Shteinberg's projects is constructivism, the style
in which the architect designed. Each of the buildings also had its own distinctive
features that made the objects unique. Particular attention in the projects was given
to the layout of buildings, as well as to the functional interconnection of the
premises. These different purpose objects are part of the legacy of the era of
constructivism of metropolitan Kharkiv. They have different fates, most of them
were rebuilt in the post-war period, their appearances changed, however
functionality remains the same.
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ROLE OF INFORMAL COMPONENT IN ARCHITECTURAL
EDUCATION
Автор: ст. гр. А-46 Жилякова Ольга Юріївна
Кервівник: ст. викл. Ушакова С.В.

There are three kinds of education: formal, non-formal and informal.
According to Pankowska’s definition in formal learning processes, in European
Union (EU) countries, schools and universities are required to respect the Bologna
Process requirements concerning the university education. In contrast to formal
learning, informal learning is organized by students. Non-formal learning at
university covers various less structured learning events, such as night university
visiting, open lectures, community sport events, conferences, seminars, summer
schools, and company visits. In non-formal educational process, knowledge is
developed by practice rather than by lecturing. [1]
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The primary task of education is training of specialists. To answer the
question what the school should prepare for, it is necessary to understand what the
current labor market is. First feature of modern labor market is freelancing. A high
proportion of professionals "employ themselves". The reason for this phenomenon,
in particular, is the weak connection of the educational system with the labor
market: communication with public institutions is broken, but with private
enterprises is not established. Second feature is the second career. Because of poor
vocational guidance at school, the first higher education for most people is an
accident, and as a rule does not determine a person's life path. Therefore, the task
of universities is not to give a set of skills, but to teach students to learn on their
own. Finally, the third feature is so called the Alice effect. This factor is related to
the previous point: "You need to run at all feet, just stay in place, and to get
somewhere, you need to run at least twice as fast." There is a growing need to train
professionals who are able to not perform a limited set of actions in the required
sequence, but who can acquire new skills and constantly develop independently. In
particular graduate have to be able to make independent decisions.
Who is the modern sought-after architect? A professional architect is
expected to possess a wide range of skills and competences in composition,
formation, function, engineering, graphics, teamwork and business. However,
mostly due to limited length of studies, it is not always possible to integrate
acquisition of all competences and skills into the regular study programs. In order
to gain versatile experience and become familiar with the industry, more and more
students and even practicing architects take part in non-formal learning activities –
summer schools, plenaries, workshops, etc. to improve their competences and
skills. In this process, they do not only acquire valuable knowledge, but also
establish a wider range of contacts and develop their ability to jointly design and
implement pop-up projects in a relatively short time.[2]
One more important consequence of applying non-formal learning activities
is involvement of stakeholders. Attraction of industry professionals is a common
practice in organizing non-formal learning activities. Opportunity for collaboration
and the ability to expand the network of contacts is usually mentioned by
participants as one of the main reasons for joining non-formal learning activities.
In summary, the role of non-formal learning activities is to complement the
formal education system with non-formal education, to empower students and
teachers with specific competencies, to explore topics that are not within the field
of knowledge, but relate to it, to improve their communication skills and to
increase communication.
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MODERN VISION OF MUSEUM DESIGN
Автор: ст. гр.А-46 Виниченко Карина Дмитрівна
Керівник: канд. психол. наук, доц. Назимко О.В.
A museum is an institution that cares for a collection of artifacts and other
objects of artistic, cultural, historical, or scientific importance. Many public
museums make these items available for public viewing through exhibits that may
be permanent or temporary. So Wikipedia writes, but the real significance and
essence of museums, unfortunately, is not revealed. Museums have an exceptional
role to play in preserving and studying cultural heritage. They are a complex,
constantly expanding and developing "organism". Due to the pace of modern
development, the problem of the correspondence of the museum as a building,
museum architecture and spaces in accordance to these architectural requirements
is being formed. The outdated model of the traditional "storage of exhibits" is
constantly being modernized, attracting completely new methods of both the
concepts of exhibitions and social organization.
Priority directions of the modern museum development are emerging:
Management of museum activities according to the requirements of time and
epoch; emphasis on the needs of the modern museum user, understanding the
change of target audience, as well as the search for opportunities to attract various
social groups; search for new, creative and non-standard solutions; use of modern
information and communication technologies; search for additional non-state
financing, participation in competitions, provision of non-traditional services for
museum activities.
Modern peculiarities of the development of society require from modern
museums changes in economic and communicative norms. Museums are becoming
more open to society; ways of interaction with visitors are chosen, as museums
took responsibility for a number of global problems (inter-ethnic, ecological), as
well as ways of transforming museums from mere material custodians into
institutions that actively study in contributing to the socialization of an individual,
more open to the current needs of a modern person. The chosen path of the
development direction of modern museums becomes the subject of theoretical and
applied museology, the object of interdisciplinary research and interaction between
sciences: cultural studies, sociology, psychology, pedagogy, and management.
The need to attract new media to the museum occurs against the background
of the general technologization of modern culture. To their many tasks the need to
create complex electronic databases, art accounting systems, filling sites and active
PR in social networks is added. Some observers fear that digital technologies will
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make the line between the museum, entertainment theme parks, and shopping
malls. Already, museums and art exhibitions are becoming a platform for PR
companies of one or another technology. There are concerns that the effect of
multimedia access to the museum will cause the decrease of the real number of
visitors.
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FUTURE OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS IN UKRAINE
Автор: ст. гр. А-46 Шматова Аріна Юріївна
Керівники: канд. психол. наук, доц. Назимко О.В., канд. арх. Хороян Н.П.
Soviet era single-industry towns are common for today's Ukraine. The
present existence and future of such towns are a state-level problem and has not yet
been identified.
A single-industry town is a settlement whose urban planning concept is
associated with a single enterprise, i.e. the so-called "city-forming factor". In the
changed conditions of nowadays, the form of the appearance of such a city still
remains, but can life flow in it?
In this paper, on the basis of the studied features of post-Soviet “monocities”, an attempt is made to form a hypothesis that in our time life can be
"launched" in one of these cities - Severodonetsk.
Inhabitants of large cities in a country where many areas of activities are
concentrated cannot imagine how the life of an entire city can depend on a single
enterprise. But for its residents, a mono-city is a way of life. The purpose of the
creation of these settlements was the rational settlement and provision of
appropriate public functions to workers of industrial giants, which were built by
the state in 1930-50s.
In our times, the crisis and the shutdown of many industries have
dramatically changed the way these mono-systems live. There were large-scale
problems of social nature; the urban development is losing its appearance; lack of
funds leads to the decline of urban infrastructure; the general social culture is
declining. In fact, such a city stops in its development, forms a deep historical,
social and economic abyss, and people seek to leave from there in search of a new
life.
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We think that the very environment of such cities that needs total renewal
can be a source for addressing the issue of survival and overcoming the decline of
the mono-city. Even today, the vectors of modern re-urbanization can be outlined
in order to re-launch life and make sense of the inhabitants of these problem areas.
Former Soviet mono-cities have a right to the future. The revitalization of such
cities requires a deep study and rethinking of the vectors of their development.

VERTICAL EXTENSIONS WITH WOOD
Автор: ст.гр. А-46 Сараєв Юрій Ігорович
Керівник: ст. викл. Назимко О.В.
Roofs of today are tomorrow's plots. Demand for housing in urban areas
continues to grow. Unused land along railway lines, similar to land previously used
for commercial and industrial purposes, is being developed as building plots in
urban areas. But available land is limited. To provide living space, compaction is
encouraged in the form of filling vacant plots or more efficient replacement of
buildings. In many cities, the construction of outbuildings was verified using
personal views, as well as using Street View. With this representative selection of
streets, the potential for building expansion in each city was predicted.
In particular, an extension built with a wooden frame can be a quick and
inexpensive solution, especially if the load capacity of the existing components is
maximum or the building is not designed for heavy loads. Wood has high strength
and relatively low weight. Thus, with the growing adoption of timber frame
construction for expansion, the potential for expanded living space can be
significantly greater.
Taking the results of cities as a basis and extrapolating the potential for
German cities with a population of more than 200,000 people, the potential for
expanding outbuildings is about 100 million square meters. Based on this, housing
needs can be fully covered by extensions with an annual construction volume of
about 25 million m². This is especially important because there are few plots in
densely populated urban areas.
Demand for housing in urban areas continues to grow. Unused land along
railroad tracks, similar to land previously used for commercial and industrial
purposes, is being developed as building plots in urban areas. But available land is
limited. To provide living space, compaction is encouraged in the form of filling
vacant plots or more efficient replacement of buildings. For example, in Bonn, the
total area of residential buildings is 6.6 million m². Of this (unbelievable), 27%
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may have an extension built according to the survey. Thus, in the former capital,
more than 20,000 apartments can be created with an investment of more than 4
billion Euros.
The growing urbanization in the world is one of the most important
challenges facing humanity today. By 2050, 2/3 of the world's population will live
in cities. Consequently, urban growth is quickly ahead of the ability to create
affordable and sustainable living space. They choose to replace the old with the
new, taking into account environmental, social and cultural values. This is not only
the creation of new structures, but also the creation of existing structures of our
cities, connecting the old and the new.
We need to start building up and stop demolishing. We have an alternative.
Expanding a building with a timber frame can be a fast, sustainable and affordable
solution, ”says Michael Green of Vancouver-based Michael Green Architects.
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ARCHITECTURE TRENDS OF 2020
Автор: ст. гр. А-12 Гонтова Владлена Михайлівна
Керівник: канд. психол. наук, доц. Демидюк О.Б.
Architectural trends of 2020 are commitment to sustainable technology
development, ensuring the life cycle and architectural elements with a long service
life. Society as a whole is evolving towards environmental obligations. Trends in
architecture are also a social manifestation.
Home Automation & Smart Homes. This upward trend is relevant for both
new buildings and integration into old ones. Automated systems every year
become more and more popular for temperature control, ventilation systems,
lighting or home safety and many other functions. A smart building offers its users
greater comfort and lower consumption costs. Electrotech architecture is a
reflection of social awareness of environmental concerns and the need to conserve
resources economically.
Open and multi-functional rooms. The “open space” trend has come not only
to offices, but also to residential buildings. More and more often, open-plan design
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projects are used, where the main emphasis is on light, air and free space. Lack of
clutter is organised with the help of built-in structures and even separate rooms for
storing things. However, even in small apartments there is a trend in consumption
discipline.
More attention to the kitchen. Everything was already tired of dinner and
take away food culture, inscribed in a frantic rhythm. The pendulum swung back
towards good nutrition and overall health, physical and mental health, making the
kitchen one of the most important places in the house again. Much attention is paid
to the ergonomic design and ideally combines the two previous trends - space and
automation. High-tech kitchens combined with living rooms will not lose their
relevance in the coming decades, that's for sure.
Bathroom - not just for hygiene. Now they serve as a place where you can
put yourself in order in every sense, relax after a busy day, meditate with pleasant
music, and relax in a hydro massage. It would be more correct to call them a home
spa.
Eco-futurism in design. A large amount of landscaping is combined with
simple geometric shapes and experimental materials in the interior. Designers
began to use less texture, more environmental friendliness, and natural color
schemes. Green areas are a kind of anti-stress, especially relevant in ascetic
industrial interiors.
Minimalism. In its most stripped-down definition, minimalism is when
designers express only the most essential and necessary elements of a product or
object, getting rid of any unnecessary and, therefore, unnecessary components and
functions. Minimalism reduces form, color and space to such simplicity in order to
achieve the essence of their essence. The tendency towards minimalism in
architecture is expressed primarily in the use of modern high-quality materials to
provide thermal and acoustic insulation, which leads to cost savings and
environmental benefits. Relax in the fresh air without reference to the weather and
time of the year. Use terraces and balconies throughout the year with spacious
covered patios. Modern heating systems, from infrared lamps and fireplaces to
organised open fires allow you to spend time outdoors, regardless of weather
conditions. The design of the terraces uses natural stone and wood, which in
combination with landscaping looks as comfortable as possible.
Conclusion
In the world of architecture and interior design, every time period has a
distinctive “look”. As we inch closer to a new decade, one may wonder what
design trends will define the next era. These architectural trends will influence the
style, design and decoration of houses and buildings in the coming years.
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ADVANCED CONSTRUCTION:
MATERIAL INNOVATION AND NEW TECHNOLOGIES
Автор: ст. гр. А-36 Бачук Вероніка Миколаївна
Керівник: канд. психол. наук, доц. Демидюк О. Б.
Materials and technology come together in new spaces and experiences.
When looking to innovations in advanced construction, the Institute for
Computational Design (ICD) and the Institute of Building Structures and Structural
Design (ITKE), together with students at the University of Stuttgart, have been
creating a series of experimental pavilions for many years. These structures tell a
story of computational design and computer-aided manufacturing processes for
advanced construction.
Technology is developing rapidly. This also applies to the field of
construction. All new materials are designed to reduce cost, speed of construction,
greater environmental friendliness. In this article, we are going to show you
examples of innovation in construction.
Perhaps you will find for yourself an interesting idea for a future project or
decide on a choice that you could not made before.
Every year, teachers and students of the University of Stuttgart design and
build pavilions that push the boundaries of the usual understanding architecture
and building technologies, and the key theme of their experiments is the
combination of biomimetics and robotics. We’d like to pay special attention to the
plywood pavilion, which was erected by professors and students. It looks like a
shell of a sea urchin.
The design of this pavilion was carried out simultaneously in two directions.
Architects decided to use complex internal structures of sea urchins as a prototype,
one team of biologists and paleontologists conducted research and the second team of
architects and engineers developed the shape and structure of the pavilion. The
research process was led by Achim Menges from ICD and Jan Knippers, head of
ITKE.
The difficulty was in the competent selection of materials, calculations and
distribution of the load, because of the building elements consisting of extremely
thin wood strips. As bending parts in the plywood strips due to external loads
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should generally be avoided, the joints between segments are designed for
transferring in-plane normal and shear forces only.
As in previous years, a large scope of work was performed by robots. The
team traditionally used them for wood modules design and pavilions assembly.
At first, the smart machine made templates from laminated plywood, then
bent and formed volume segments from them, and then sewed the hollow blocks
together using an industrial sewing machine. The result is a vaulted structure.
This project explores robotic sewing to not only join the individually bent
plywood strips that form a segment, but also to prevent potential delamination. The
robot and the sewing machine are integrated and controlled through a custom
software.
The pavilion consists of 151 segments that were prefabricated by robotic
sewing. Each of them is made out of three individually laminated beech plywood
strips. Ranging between 0.5 and 1.5 m in diameter, their specific shapes and
material make-up are programmed to fit local structural and geometrical
requirements. The textile connections developed for this project allow overcoming
the need for any metal fasteners. The entire structure weighs 780 Kg while
covering an area of 85 m2 and spanning 9.3 meters. With a resulting material
thickness / span ratio of 1/1000 on average, the building has a structural weight of
only 7.85 Kg/m2.
The research pavilion shows how the computational synthesis of biological
principles and the complex reciprocities between material, form and robotic
fabrication can lead to innovative timber construction methods. This
multidisciplinary research approach does not only lead to performative and
material efficient lightweight structure, it also explores novel spatial qualities and
expands the tectonic possibilities of wood architecture.
References:
https://www.itke.uni-stuttgart.de/research/icd-itke-research-pavilions/icd-itke-researchpavilion-2015-16/

RECREATIONAL VEHICLE
Автор: ст. гр. A-36 Богданов Ілля Геннадійович
Керівник: канд. психол. наук, доц. Демидюк О. Б.
House on wheels could become widely popular all over the world but
unfortunately, it went this way only on the motherland.
Motorhomes were born in the US in 1910 and became so popular there, that
it was nearly the second goal of each family to reach after owning a big house, it
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became a part of the greatly known “American dream”. Americans were fully
involved in a romantic dream, conception when one is able to travel all over the
huge country fulfilled with different cultural and natural attractions having an
opportunity to rest at home, home which is following you all the way during the
trip.
It’s hard to say why recreational vehicle (RV) has not become that popular
in other world, especially as we can see in CIS, but last few years the topic has
risen in Europe… Nowadays there are a lot of engineers who are directly
specialized on constructing or modifying RVs, so we have a wide range of
innovations in the field, and it’s obvious that modern motorhomes are significantly
different from the old ones. Designers and engineers are still looking for the best
ways to make your potential motorhome more comfortable, obtainable, filled with
all the important for life functions. Of course, not all the models are in the same
price segment, so designers also show their skills creating different variations for
different aims and for families with different affluence levels. Today we have such
types of RVs as:
1.
Campervan – a self-propelled vehicle that provides both transport and
sleeping accommodation.
2.
Truck Camper – RV that may be carried in the bed of a pickup truck.
3.
Caravan – a camper trailer that is towed behind a road vehicle to
provide a place to sleep which is more comfortable and protected than a tent.
4.
Pop-up camper – a type of towed recreational vehicle that can be
collapsed for easy storage and transport.
All the RVs have
been classified by luxury
and size scale from C to A
class (RVs towed to a main
vehicle behind are the
exemptions).
Typical amenities
of an RV include a kitchen,
a bathroom, and one or
more sleeping facilities.
RVs can range from the
Figure 1. Motorhomes’ classification
utilitarian – containing only
sleeping quarters and basic cooking facilities – to the luxurious, with features like
air conditioning, water heaters, televisions and satellite receptors, and quartz
countertops, for example. Most RVs are single-deck; however, double-deck RVs
also exist. To allow a more compact size while in transit, larger RVs often have
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expandable sides (called slide-outs) or canopies. There are also modern models,
which provide means for hiding a low car under the motorhome, to avoid using
your large RV for riding around.
Nowadays it is too unpopular topic to discuss, but anyway, as I can
hypothesize, if the trend will be supported by the society, moveable houses could
become more common and progressive products. With help of perspective
engineers and architects, RV production could outgrow into the new field of
creating moveable constructions or easy-to-transform furniture. According to my
observations, motorhomes’ planners often invent something out of regular thought;
it also can inspire designers of the residential spaces to use a lot of cunning tricks
in their projects.
References:
1.
https://en.wikipedia.org/wiki/Recreational_vehicle
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https://blog.coach-net.com/2014/04/14/rv-classifications-infographic/
3.
https://gorving.com/discover-rving/rv-history

THE SMS LANGUAGE IS A TOOL FOR REALIZING A NATURAL NEED
IN THE WORLD OF NEW TECHNOLOGIES
Автор: ст. гр. А-21 Акульшин Дмитро Павлович
Керівник: ст. викл. Ткаченко С. В.
The modern world is characterized by the rapid development of
communication technologies and the increasing role of mobile Internet
communication in the life of not only an individual, but the entire society. It leads
to the influence of new forms of communication on the development of speech and
its further changes.
The relevance of the research topic is determined by several reasons: first, in
the XXI century SMS are the most common way of communicating via mobile
communication, and second, the study of SMS messages will help determine the
further transformation of the entire speech as a whole.
The goal of the work is to study the linguistic features of the language tools
used in creating SMS.
Texts of SMS messages from classmates and friends that contain solutions
to everyday problems, such as greetings, appointments, explanations, homework
assignments, class schedules, and so on, served as the material for research on this
topic. During the research, we identified the features of the SMS language. The
most significant results were the identification of the basic rules of SMS speech
and violations of literature norms while using the SMS-style. So, the only rule that
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prevails in SMS writing is the complete absence of rules. Virtual communication
promotes communication, but it leaves behind the problem of face-to-face contact:
young people become constrained in expressing their own emotions and thoughts,
which are represented in social networks and messengers by pictograms and
logographic symbols (emoji).
We also conducted a survey among first-year students of the faculty of
architecture. The results of the questionnaires were carefully processed and
summarized. Data shows that SMS speech is popular among young people. Most
of them noted that this is a convenient way of communication. Some respondents
expressed a contradictory view. More than half of the respondents do not consider
it necessary to use the norms of the literary language, "because the interlocutor will
understand, why to complicate it".
The result of our work may be the fact that the language of SMS messages
requires careful study, systematization and further development. The results of
surveys are an alarming signal indicating the degradation of the literary language
and its reduction, which in the future may lead to a complete loss of selfidentification of the language.

EXPLORING THE WORLD`S MOST INNOVATIVE SPORTS STADIUMS
Автор: ст. гр. А-14 Нестеренко В’ячеслав Андрійович
Керівник: ст. викл. Кущенко Ж.Л.
Today, sport occupies a very high position in the world. Many people go in
for sports. It can be tennis, cricket, football, soccer, golf, basketball, volleyball.
This list goes on and on. But to do sport, you need infrastructure like stadiums,
venues, tracks.
Countries, people, large companies invest in sports. They develop teenagers,
children who want to become athletes and glorify their country in the international
arena. To attract their attention, they create infrastructure. Build stadiums, training
facilities, invite coaches and much more. This article will tell you about innovative
and exciting stadiums and sports arenas.
Here will be told about four stadiums that can surprise and please many
people. These are Mercedes-Benz Stadium, Singapore National Stadium, Matmut
Atlantic and Wembley.
The first stadium I want to talk about is the Mercedes-Benz Stadium is a
sports stadium in Atlanta, Georgia, USA. Since 2017, it has been the home stadium
for Atlanta Falcons (American football) and Atlanta United (football). At football
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matches, the stadium will seat 42,500 spectators. At American football matches,
the capacity will be 71,000 spectators. This stadium has a very interesting roof!
The roof is located at a height of 104 meters above the playing field, consisting of
27,500 tons of steel, 3,500 tons of which are “petals” themselves, this roof
produces a very strong impression. Its structure closes in a circle.
The second is Singapore National Stadium is a football stadium located in
Kallang, Singapore. The stadium was opened in 2014. The stadium is
multifunctional and is able to host football, rugby, cricket, athletics competitions.
The stadium is also suitable for celebrations and concerts. Number of places - 55,
000. The stadium is a space covering an area of about 35 hectares. Near the
stadium there are several arenas for conducting competitions in a wide variety of
sports, outdoor venues and fields, a shopping center, as well as recreation areas.
The third stadium I want to talk about is Matmut Atlantic. Matmut Atlantic
is a multifunctional stadium in Bordeaux. The stadium has 42 115 seats. It is home
to Bordeaux football club. The stadium is used for both football matches and rugby
matches. Matmut Atlantic hosted several matches of Euro 2016, which took place
in France. This stadium has an interesting architecture. Thanks to the white and
long beams that support the roof, the stadium may seem to hang in the air.
Architects: Pierre de Meron, Jacques Herzog.
And the last stadium I’ll tell you about is Wembley. Wembley is located in
London, England. Wembley has 90,000 seats and is the second largest stadium in
Europe after Camp Nou. The English national team of England holds their home
matches on it. The stadium is known for its Wembley Arch, 134 meters high. This
steel arch is the longest single span roof structure in the world. In 2012, the
stadium hosted the football finals of the 2012 Summer Olympics. In addition to
matches of the national team, Wembley hosts semifinals and finals of the FA Cup,
matches of the Super Cup of England, finals of the Football League Cup and
Trophy of the Football League, as well as matches of the Football League playoffs.
In 2011, the stadium hosted the final match of the UEFA Champions League. In
2013, the UEFA Champions League final was again held at Wembley. In addition
to football, the stadium hosts rugby league matches and American football
matches. Wembley also hosts concerts.
As you have noticed, stadiums and arenas are the greatest buildings; they
glorify owners, architects, cities and even countries. They require a lot of time and
money to build.
1.
2.
3.
4.
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NEW ARCHITECTURE OF UKRAINE ON THE EXAMPLE OF KYIV
THEATRE ON THE PODIL
Автори: ст-ти гр. А-13 Попович Владислав Володимирович,
Батраков Андрій Андрійович
Керівник: канд. філософ. наук, доц. Нікіфорова С.М.
The history of the building. Podil Theatre was established in 1987 as a
theatre studio that was engaged in creative exploration and experimentation.
Taking as a basis the world classics and contemporaries, the team produced
original works that impressed and continues to amaze viewers.
But since 1992, they have started to develop a project for the construction of
a large stage for the Theatre and set aside a section on Andriyivsky descent. The
site of modern theatre housed a wooden building (a merchant’s house) unfit for
reconstruction and was demolished.
On October 9, 2017, the Podil Theater, one of the most talked about
buildings in Kiev in recent years, was officially opened.
Exterior. The plan of the new building is inscribed exactly in the same area
as the old one. It was small, and the architects needed to fit everything necessary
for the theater to work. That's why the building is so tall. The facade of the theatre
has simple, clear forms, but it cannot be said that it has nothing historical. For
revetment of the facade restored historical brick of Kiev (aged about 100 years) has
been used, which was obtained by dismantling the old technical production rooms.
There is a two-storied brick part on the facade - it maintains contextuality. The box
is made of titanium-zinc alloy containing copper. This material is subjected to
oxidation. The "black" color of the upper part of the theater facade will lose its
gloss by the spring. But it will happen over a long period.
The black cube of the theater is not a decoration, but a technical necessity. It
has a hidden part of the stage from where the scenery descends. By rules, it should
be 2.5 times higher than the scene.
The lower part of the building is quite archaic. It is staggered and has
volumes of small cubic houses. This structure corresponds structurally and
physically to the historic building that stood on the same site. The material of the
lower part of the facade of the theater is a second-hand brick, which is about 100
years old.
The building has a vertical structure that is fundamentally different from the
usual theatrical layouts. The grate and the stage are the only spaces intact during
the remodeling of the building.
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Interior. The interior is designed in the loft style. The interior trim is
designed to absorb noise. Around the stage and the grate, the architects placed the
technical and administrative rooms where the actors work, and the technical
departments of the theater are situated.
The theatre is equipped with 2 special screens, 6 video projectors that work
with unique movable rigid scenes, projection screens and floor. It allows you to
work without material decoration. There are two overhead scenes: an English
turning circle and a design that changes the angle of the surface to 90 degrees.
The special speaker system delivers powerful and exactly the same sound for
every room in the room. One of the most modern sound panels in the world allows
you to sound two full symphony orchestras. The lighting workshop has more than
150 appliances of various types. The theater works with holographic film and
mesh. And there are also generators: smoke, fog, wind, snow and even rain. The
5D effect is ensured by a special odor spray installation.
Awards. In June 2018, the Podil Theater project received the Grand Prix of
the Ukrainian Urban Awards and won the first place in the category "Architecture
of cultural and social objects".

DECONSTRUCTIVISM AS A CHALLENGE TO CONSERVATISM
Автор: ст. гр. А-13 Агеєва Валерія Романівна
Керівник: канд. філософ. наук, доц. Нікіфорова С.М.
"Deconstructivism" is translated as the deformation or destruction of the
structure. It is not a new architectural style. It takes on a certain aesthetic and does
not follow the “rules”. This style opens up the possibilities of playing with shapes
and volumes.
It can be said that modern architects challenge conservatism. After all, the
architecture of these areas is completely different. The architecture is unusual.
What distinguishes it from exquisite architecture? This architecture is untouched
by luxury and expensive decorations. When we see buildings of the same type, we
get used to this standard set of corners, lights and building materials. And it begins
to seem to us that our world is such as these buildings, technically limited and
devoid of imagination. Recently, simplicity has been held in high esteem.
Architecture is a very complex area. Space is a very complex concept. It can create
new forms from itself. Therefore, we should not try to fit it into simple forms, to
which we are accustomed.
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There are five famous architects of New York: Peter Eisenman, Robert
Venturi, Daniel Libeskind, Michael Graves, Philip Johnson.
Architect Peter Eisenman is one of the founders of deconstructivism and the
owner of the Stone Lion and Golden Lion. Often, Eisenman’s projects grow out of
layering different meanings: he explores the topography of the area, the history of
its development, finds projects that were never designed here - his buildings are
born from a combination of time and space, at the junction of different meanings
and contexts; they must combine the past with the present and the future. That is
how the project “Cities of Galicia culture” arose in Santiago de Compostela that
Eisenman is currently working at.
Daniel Libeskind is one of the most famous architects of our time. His style,
which is referred to as deconstructivism, is characterized by asymmetry, angular
shapes, and a special attitude to space. One of his outstanding projects is the
International Congress Centre in Mons, Belgium.
So, my report presents the world masterpieces of modern architecture.
1.
Guggenheim Museum in Bilbao, Spain.
The author of the magnificent Spanish branch of the Museum of Modern Art
is Frank Gehry. The museum, built of glass, titanium and sandstone, is recognized
as one of the most spectacular buildings in the world in the style of
deconstructivism. The main goal of Geri was to give the museum, located on the
waterfront, the appearance of a futuristic ship.
2. "Dancing House" in Prague, Czech Republic.
The house in Prague, which resembles a dancing couple, is an office. The
complex made in the style of deconstructivism consists of two cylindrical towers:
normal and deformed. A dancing house is an architectural metaphor for a couple
converging in a beautiful dance.
3.
Seattle Central Library.
The futuristic Seattle Central Library building was designed by architect
Rem Koolhasomi in 2004. The main goal of the construction of this futuristic
complex is to attract people who are really interested in books. The building
consists of four facades decorated with metal mesh and glass. What is impressive,
it lacks right angles and parallel lines.
4.Multifunctional Exhibition Center "BMW World" in Munich, Germany.
In their project, architects proposed the concept of a space that will become
a "show room", and a place for conversation between representatives of the
concern and its customers. The main architectural feature of the project was a huge
funnel consisting of glass blocks. Visitors have the feeling that the roof soaring in
the sky seems to be sucking into this funnel.
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In conclusion, it should be said that a new style has emerged in the
architecture of the 21st century that is characterized by many extraordinary
constructions, incompatible forms that change the idea of architecture.

BIODEGRADABLE ARCHITECTURE
Автор: ст. гр.А-45 Зубков Михайло Олегович
Керівник: ст. викл. Орда О.Ф.
Architects caught up in creating something new and often forget about what
happens at the end of a building’s life cycle - the inevitable demolition. As with
most non-recyclable waste, it ends up in the landfill and the land becomes an
increasingly scarce resource.
With clever design and a better awareness of the biodegradable materials
available in construction, it was made the right decisions for the entirety of a
building’s lifetime. There are 8 biodegradable materials the construction industry
needs to know about: cork, bamboo, desert sand, linoleum, bioplastics, medium
density firebroad, timber and mycelium.
Cork is one of the most eco-friendly construction materials. The harvesting
of cork is a completely renewable process that causes no harm to the tree and
naturally regrows after ten years.
Perhaps one of the most popular materials within the last few years, because
bamboo can grow up to four feet a day, regrows after harvesting and is two to three
times stronger than steel.
Desert Sand is a composite material comparable to concrete that uses
abundant desert sand rather than the fine white sand usually used in construction.
Unlike concrete that can’t biodegrade, Finite’s organic binders allow it not only to
be left to decompose but it can also be collected and reused for multiple life-cycles,
reducing material consumption.
Linoleum is made entirely from natural materials - linseed oil, natural resin,
ground cork dust and others, so it's biodegradable material and can be incinerated
to provide a relatively clean source of energy.
As plastic accumulates in our oceans and rivers, biodegradable and cleaner
alternatives has been found like Bioplastics.
Medium Density Fibreboard that uses potato starch and timber which is also
biodegradable and a renewable material. As MDF’s primary bonding adhesive uses
the chemical, it cannot be recycled and the huge amount of MDF used in shop
displays and furniture ends up in either landfill or the incinerator. To tackle the
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problem, new forms of medium density fibreboard have been studied by
the University o
Mycelium is the vegetative part of the mushrooms, made up of hundreds of
interwoven fibers produced by the spores which makes it an incredibly strong
material when dried.
One of the good examples of biodegradable architecture is “mushroom
towers” in New York. Using a product created by Ecovative, the bricks are made
from locally sourced fungi that grow on agricultural waste—corn stalks in this
case. The title of the project, “Hy-Fi” is a reference to hyphae, the long branches of
fungus that hold the bricks together. The structure will stand for just one summer,
then the tower will be disassembled and the bricks will be composted. The tower
uses natural cooling techniques, with a wide base and a narrow opening at the
pinnacle. The shape of the structure draws in cool air in at the bottom and pushes
out hot air at the top. This helps keep the space cool on hot summer days. After
the installation is completed, part of the
organic materials will be sent to scientists
for research, and the other sent to fertilizes
or disposed of in a compost pit.
To draw the conclusion, one can say
that building with natural biodegradable
raw materials is one of the major recurring
green construction solutions of our days. It
is an easy and affordable way to promote
eco-friendly architecture.
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REAL CITIES AND ARCHITECTURE IN VIDEOGAMES
Автор: ст. гр. БЦІ-17 Баришев Владислав Сергійович
Керівник:ст. викл. Ковтун О.О.
Game designers often say that cities in the games are not less important than
the main characters. And recreating the real city in a videogame can be even harder
than creating a new one. Virtual copy should be not only authentic and
recognizable, but also interesting to play and interactive. Player shouldn’t be bored
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by walking through monotonous streets and districts. Only a few studios managed
to create cities which not only reproduce architecture of their real copies, but also
give feeling of being the part of their lives to a player.
The authors of series about assassins Ubisoft always bet on historical
certainty of reproduced cities in their games. Exploring the vastness of ancient
Italy of Assassin Creed 2 players can find themselves noticing various famous
landmarks riding the landscape. In Florence, you are greeted by the famous bridge
Ponte Vecchio, the Santa Maria Novella and the magnificent Santa Maria del
Fiore, the unforgettable Piazza della Signoria. However, the mind-blowing
architecture is not limited to Florence. Taking the main character Ezio though
Tuscany and Venice you will find that many of the in-game structures are the real
world architecture masterpieces.
In Assassin Creed Unity the game takes place only in one city, Paris, during
the French revolution. There are more than 40 historical landmarks copied by the
team. Among them there are Pantheon, Luxembourg Palace, Palace of Versailles,
Sorbonne. They are done so historically accurate that only to build an accurate
copy of Notre Dame de Pari one of the level artist spent more than 2 years
modeling landmark inside and out.
What about modern cities, the same studio, Ubisoft created Chicago in
Watch Dogs, and San Francisco in Watch Dogs 2. Like in previous games they
come up to create cities very accurate. They created them recognizable, adding
many of famous landmarks. Moreover, also like in Assassin series, players can
learn many real interesting facts about these landmarks by using check-ins that
game offers to read when you stay nearby. One even cooler feature that gives you
a feeling of these megapolises is a sound. Developers specially recorded sounds of
cars, people`s voices to better convey the accent of the cities.
Developers of Grand Theft Auto 5 copied their Los Santos from Los
Angeles, the second biggest city of the USA. Of course game version of Los
Angeles is way smaller than a real city, some districts are gone, some become
smaller, the new appeared. But traveling the city you can steel easily recognize all
of the famous landmarks. Ferris ring of Saint-Monica, restaurants, cinema,
theatres, roads and hotels – most of them have similar names that Rockstar
changed due to the copyright.
Warhorse, the Czech studio, decided to create a realistic game about
medieval ages. Kingdom Come: Deliverance, personally my favorite game, was
based on historical documents, including maps, engravings to make it as accurate
as possible. In the game you can travel through medieval Bohemia that was done
incredibly well. Rattai that was introduced in the game can be compared with the
real city. For example, the church of St. Matthew in the game looks exactly like
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the one at present days. Obviously it changed, but main design is still there. The
structure of streets and architecture of the castles were recreated as it could look in
15th century. Walking through the medieval Bohemia, player can feel the
atmosphere of those times. Merchants, that selling different interesting things, poor
people asking for alms, all of this gives you the sense of presence.
The most impressive about all recreated cities is that you can not only walk
there and see architecture, but also interact with them and literally feel them from
inside.
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THE ROLE OF
NATURAL LIGHT IN ARCHITECTURE
Автор: ст. гр. А-46 Кузьменко Василь Олександрович
Керівник: ст. викл. Ушакова С.В.
Sensitive use of natural light plays a key role in creating an environment that
is warm and at the same time inviting. A poorly lit room can make a room feel
blunt and cold. Also, light can be energizing or calming, it can add a sense of space
or a sense of intimacy to the place.
Daylighting is the practice of placing windows, skylights, other openings,
and reflective surfaces so that sunlight (direct or indirect) can provide effective
internal lighting. Particular attention is given to daylighting while designing a
building when the aim is to maximize visual comfort or to reduce energy use.
Natural light plays on the comfort, health and mood of the human, but it
varies depending on where we are. In architecture, it is integral to the design of a
building, it brings added value.
There are different types of natural light that come into a building, here are
some of them:

Diffuse and uniform light (coming from larger and more regular
openings, for example: strip windows around a room);

Direct light (from the direct sunlight at the desired location on the
floor or other surface);

Zenith light (from the ceiling like a skylight);

Reflected light (from any surface and redirected into space).
Louis Kahn once said: “A room is not a room without natural light”.
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INTERESTING FACTS ABOUT ARCHITECTURE IN TOKYO
Автор: ст. гр. А-14 Коноваленко Діана Олегівна
Керівник: ст. викл. Кущенко Ж.Л.
Tokyo is a fascinating city, jam-packed with amazing buildings. From
unconventional buildings to tourist meccas, there’s plenty to uncover about Japan’s
architectural history. Whether you’re an architecture geek or are trying to Google
an escape route from the pits of Shinjuku Station, here are a few fun facts about
Tokyo’s buildings.
Tokyo SkyTree is the tallest structure in Japan. Located by the tourist
mecca of Asakusa, this restaurant, observation tower, and broadcast station is also
the tallest official tower in the world. After the Burj Khalifa skyscraper in Dubai,
it’s the second tallest structure in the world. It stands at 634 meters (2,080 ft) tall.
The tower’s designers built it to withstand earthquake tremors.
Tokyo Tower is Japan’s attempt at the Eiffel Tower. Another popular
tourist tower in Tokyo is the bright orange Tokyo Tower located just around the
corner from Roppongi. For many visitors, this communications and observation
tower inspires a feeling of deja-vu; that’s because it’s a little bit of a copy. The
tower looks a lot like Paris’ Eiffel Tower and it was inspired by the French
original. Tokyo Tower is free to photograph for all.
Approximately 3.2 million people visit Meiji Jingu Shrine on New
Year’s.Known as hatsumode, this shrine is very important in Japanese culture, and
visiting it or another shrine during the first few hours or days of the New Year is a
critical activity on the Japanese calendar.
The “Metabolism” architecture movement was inspired by biology Today
in Tokyo you’ll see a number of sci-fi looking structures that are reminiscent of a
post war architecture movement called Metabolism. Japan’s architects believed
that buildings should be able to change and evolve over time, much like living
things. On the whole, the concept failed, but there are still buildings that remain,
including Nakagin Capsule Tower and the Hillside Terrace.
Nakagin Capsule Tower was built to have replaceable rooms. Nakagin
Capsule Tower is arguably the most iconic building of the Metabolism movement.
An aartment complex originally designed for single businessmen, Nakagin Capsu
le’s rooms featured a very basic set up with a built-in shower, bed, TV, and phone.
Looking like a weird stack of jumbled blocks stacked on top of one another, each
room was designed to be easily replaced every 25 years or so.
Roppongi Hills is said to be cursed. The curse of Roppongi Hills is
somewhat of an urban legend; one that has reestablished its reputation in recent
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years. Firstly, the area’s address features three sixes. The building also stands over
the soil where some of the 47 rōnin (the leaderless samurai) committed ritual
suicide. In 2004 a six-year-old boy died in the building after his head was crushed
by revolving doors. The doors had injured two others during the prior year.
Needless to say, if you visit Roppongi Hills, keep your wits about you.
Shinjuku Station is officially the busiest station in the world. If you’ve ever
visited Tokyo, there’s a very high chance that you’ve lost a few hours trying to
escape the architectural labyrinth that is Shinjuku Station. Don’t worry, even locals
get lost regularly, and that’s because it’s officially the busiest station in the world.
Estimates say that the station services around 3.5 million passengers per day, but it
could quite easily be more.
The poop that’s on top of Asahi Building is not poop. On the east bank of
the Sumida River sits the headquarters of the Asahi Breweries. Although Asahi is
one of Japan’s most popular beers, the building itself is not really famous for the
lager’s legacy. It’s arguably more famous for the poop-like sculpture sitting on top
of the building. In Japan though, golden poop is said to be a bit of a lucky charm.
1.
2.

References
https://theculturetrip.com/asia/japan/articles/9-interesting-facts-tokyos-architecture/
https://globalquiz.org/en/top-architecture-facts/

THE SEVEN WONDERS OF THE ANCIENT WORLD
Автор: ст. гр. А- 19 (б) Арган Нажлаа
Керівник: ст. викл. Пивоварова Н.І.
The Seven Wonders of the Ancient World is a list of remarkable
constructions of classical antiquity. The Greek conquest of much of the known
western world in the 4th century BC gave Hellenistic travelers access to
the civilizations of the Egyptians, Persians, and Babylonians. Impressed by the
marvels of these lands, these travelers began to list what they saw to remember
them. Since it were Greeks, who made the lists, it is not a surprise that many of the
wonders were examples of Greek culture or nations that were conquered by them.
The Great Pyramid at Giza also known as the Pyramid of Cheops is the only
wonder that is still in existence. It is the oldest and largest of the three pyramids in
the Giza pyramid complex. Besides, the Great Pyramid is the most mysterious of
the Seven Wonders. Scientists still argue about purpose and methods of its
construction. Some even theorize that the Egyptians did not build them but some
aliens.
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The Hanging Gardens of Babylon is the only wonder that may have been a
pure legend because no one has found them, their ruins or any records about them.
No one knows for sure what they looked like.
The Statue of Zeus, who was the god of the Sky and Thunder was made by
Phidias in 432 BC. It was destroyed by fire in 425 BC. In his right hand he holds
Nike, the god of victory and in his left, he holds a sceptre of gold on which an
eagle is perched.
The Temple of Artemis at Ephesus was dedicated to Artemis, who is the
goddess of the Hunt, Wild Animals and Childbirth. It was rebuilt three times until
it was destroyed by fire. Today the archaic remains of the Temple of Artemis are
displayed at the British Museum in London.
The Mausoleum at Halicarnassus was a large tomb built for Mausolus, who
was a Satrap in the Persian Empire between 353 and 350 BC. It was so impressive
that the word 'mausoleum' is now used for many monumental tombs. The
Mausoleum was destroyed by an earthquake. But some fragments from the
Mausoleum you can also see at the British Museum.
The Lighthouse at Alexandria was built between 280 and 247 BC on the
island of Pharos in Egypt. It was used to guide ships into Alexandria port. The
lighthouse was destroyed by an earthquake.
The Colossus of Rhodes was erected on the Greek island of Rhodes between
292 and 280 BC. It was the statue of the Greek Titan, Helios. The Colossus was 33
metres high that made it the tallest statue of the ancient world. It was also
destroyed by an earthquake.
But I think there are some other wonders of ancient world worth mentioning.
First, it is the Karnak Temple Complex, the largest religious complexes in the
world. It comprises temples, chapels, pylons, and other buildings near Luxor,
in Egypt. One of the greatest architectural marvels of Karnak is the Great
Hypostyle Hall surrounded by 134 columns in 16 rows.
Another marvel is Easter Island Statues. Massive megaliths are what this
island is famous for. There are around 1000 statues, up to 86 tons in weight and 10
m in height. According some versions, they were built to honor chieftain or other
important people. In 1995, UNESCO named Easter Island a World Heritage Site.
One of the most famous landmarks in the United Kingdom is Stonehenge.
The site was added to UNESCO's list of World Heritage Sites in 1986.
Archaeologists believe it was constructed from 3000 BC to 2000 BC. There are
competing theories as to what Stonehenge was built for: burial site and a
monument to the dead, a giant astronomical calendar, and even a place for healing.
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THE NEW SEVEN WONDERS OF THE WORLD
Автор: ст. гр. А – 19 (б) Фархан Сіхам
Керівник: ст. викл. Пивоварова Н.І.
New7Wonders of the World was a campaign to choose Wonders from a
selection of 200 existing monuments. The popularity poll was organized by the
New7Wonders Foundation, with winners announced on 7 July 2007 in Lisbon.
Built on four continents, most by ancient and medieval empires, the sites selected
in 2007 are all architectural marvels of enormous scale — and are among the most
visited tourist attractions in the world.
One of them is the Great Wall of China, a stone-and-earth fortification
created to protect the borders of the Chinese Empire from invading Mongols. The
Great Wall is a succession of multiple walls spanning approximately 4,000 miles,
making it the world's longest manmade structure.
The Christ the Redeemer statue in Brazil is the most recently constructed
of the new Seven Wonders. The Art Deco-style statue has been looming over Rio
de Janeiro since 1931. The 130-foot reinforced concrete-and-soapstone statue was
designed by Heitor da Silva Costa. The statue has become an easily recognized
icon for Brazil.
Another architectural wonder located in the South America is Machu
Picchu, one of the most impressive sites in Peru — and on the planet. Built 7,000
feet above sea level, the ancient citadel dates back to the height of the Incan
Empire in the 15th century. This mountain citadel was later abandoned by the
Incas and remained unknown until 1911, when it was rediscovered by
archaeologist Hiram Bingham.
Chichen Itza (Yucatan Peninsula, Mexico) was a powerful city flourished
from approximately 800 to 1200, and acted as the political and economic hub of
the Mayan civilization. The most familiar ruin at the site is El Caracol, a
sophisticated astronomical observatory.
Rome's most famous icon is its Colosseum which was built between A.D.
70 and 80 A.D. The elliptical structure sat nearly 50,000 spectators, who gathered
to watch the gladiatorial events as well as other public spectacles, including
animal hunts and executions.
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A mausoleum built for the wife of Mughal Emperor, the Taj Mahal was
built between 1632 and 1648. It is considered the most perfect specimen of
Muslim art in India. The white marble structure actually represents a number of
architectural styles, including Persian, Islamic, Turkish and Indian.
Declared a World Heritage Site in 1985, Petra was the capital of the
Nabataean empire, and existed from 9 B.C. to A.D. 40. The members of this
civilization proved to be early experts in constructing intricate tunnels and water
chambers. A number of incredible structures carved into stone, a 4,000-seat
amphitheater and the monastery have also helped the site earn its fame.
If I voted, I would have added some more architectural wonders. First of all,
it is the Terracotta Army in China. Found in the First Emperor’s burial complex,
the Terracotta Army is one of the most remarkable and mysterious discoveries
from the ancient world. A vast underground city was guarded by a life-size
terracotta warriors, infantrymen, horses, chariots and all their armor and weaponry.
Dubai's Palm Jumeirah (UAE) has been named one of the world's mustsee architectural wonders. Built from reclaimed land in a series of artificial
archipelagos, Palm Jumeirah is shaped like a palm tree when viewed from above.
There are many examples of wooden architecture throughout the world. To
my mind, one of the most striking is the wooden cathedral of Kizhi Island located
in the center of Lake Onega in Russia. No nails were used in the construction of
the wooden architecture of Kizhi Island. Instead, pieces of wood have been
notched together to form even the most intricate structures.
1.
2.
3.
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BEKETOV О. M.
Автор: ст. гр. А – 29Альбік Ахмад Яман
Керівник: ст. викл. Пивоварова Н.І.
A well known architect, Oleksii Mykolaiovych Beketov was born on the 19 th
February 1862, in Kharkiv, into the family of M.M. Beketov - the founder of
physics and chemistry, the member of Petersburg Academy of Sciences. Oleksii
Mykolaiovych received an excellent education. He studied at the Architectural
faculty of St. Petersburg Academy of Arts and graduated from it with a golden
medal. After graduation from the Academy, Beketov returned to Kharkiv. Since
1890 he taught at the Kharkiv Institute of Technology.
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O.M. Beketov played one of the key roles in shaping the architecture of the
city centre, demonstrating a variety of artistic and urban planning techniques that
emphasized the features of the urban landscape and determined its unique
appearance. He was awarded the title of Academician of Architecture in 1894 for
the project of the Public Library, now the Korolenko library, which is the largest
library in Eastern Ukraine.
Not far from the library at the beginning of Pushkinska Street, there is the
building of the Kharkiv Medical Society (1911–1913), now the home of the
Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology, which was built according
to Beketov’s design. It is one of the most striking neoclassical buildings in the
city. Its facade is decorated with decorative vases supported by figures of griffins,
bas-reliefs and geometric ornaments.
The first professional victory of Beketov was the design of the building of
the Olexander Commercial School (1893). This building, made in the neoRenaissance style, became the architectural debut of Oleksii Beketov. Now it is the
Yaroslav Mudryi National Law University.
In the Constitution square there are several buildings built by Beketov. In
1898, according to his project, the building of the Land Bank was completed. It is
made in the Neo-Renaissance style, the facade of the building is decorated with
large arched windows topped with a stone parapet. Next to it, we can see the
former building of the Trade Bank (Constitution Square, 26).
In 1908, the Volga-Kama Bank was built in the same area. The facade of the
building was decorated with a large majolica panel with the name of the structure.
In 1868, this room was given to the puppet theater.
O.M. Beketov made great contribution not only to the construction of
monumental buildings of Kharkiv, but he also constructed many interesting
mansions built in different architectural styles in the centre of Kharkiv. One of
them is located on Zhon Myronosyts Street, 11. Now, it is the building of the
Kharkiv Art Museum designed in a classical style with baroque elements.
Next to the museum building there is the former private mansion of the
Alchevskys family. The building was erected in beautifully arranged baroque
forms. Now it houses the Palace of Culture of the Department of Internal Affairs of
Kharkiv region.
On the opposite side, you can see a mansion that belonged to the Beketovs
family. In 1900, O.M. Beketov designed his house in the style of neo-Greek
classicism. Since 1925, the House of Scientists is housed in the former mansion.
The interiors of the Beketov’s house were decorated with great variety. The
external and internal decoration, equipment and furniture were made according to
Beketov's drawings.
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O.M. Beketov died on 23 November 1941. He left us about 40 various
buildings. More than 60 buildings were built in other cities of Ukraine and Russia.
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DIE MODERNEN BAUWEISEN IN DER ARCHITEKTUR DER UKRAINE
Автор: ст..гр. А-21 Просандеєва Єлизавета Родіонівна
Керівник:ст. викл. Ломоносова Ж.В.
Wir nutzen die Technologien, um unser Leben leichter zu machen.
Sozusagen, um Häuser für dieses Leben zu bauen. Das Ziel dieser Arbeit ist,
moderne Ansätze in der Architektur zu systematisieren. Da dieses Thema neu ist
und weiterentwickelt wird, hält es der Autor für notwendig, die aktuelle Situation
in der Ukraine zu berücksichtigen, welche Ansätze verwendet werden und welche
nicht.
Die Drohnen, die virtuelle Realität, die BIM-Technologien, die 3DModellierung und die Scannen sind die neuesten digitalen Werkzeuge, um neue
Möglichkeiten in der architektonischen Gestaltung zu erkunden.
Im Vergleich zu anderen Robotern sind Drohnen kleiner, sie können sich in
verschiedene Richtungen, entlang beliebiger Flugbahnen und in großer Höhe
bewegen,. Mit diesen Eigenschaften können Sie komplexe und hohe Gebäude
bauen. Es gibt jedoch Einschränkungen hinsichtlich der Betriebszeit und des
Gewichts der transportierten Elemente.
Das grose Problem in der Architektur ist der Verlust von Zeit und
Informationen. Jetzt arbeiten Architekten zuerst mit 3D-Objekten und machen sie
dann für die Konstruktion als 2D-Zeichnungen, was zu Verlusten führt. Mit
Robotern können Sie die Konstruktion sofort mit 3D-Modellen programmieren. In
der Ukraine werden Drohnen mehr zum Schießen von Gelände eingesetzt.
Die virtuelle Realität wird in der Architektur auf verschiedene Arten
verwendet. Das ist ein Virtual-Reality-Headset, mit dem Sie das projizierte Objekt
"umgehen" können, ohne die übliche physische Realität des Erdraums zu
verlassen. Projektions-VR-Systeme eignen sich als Präsentationen zur Diskussion
von Projekten. Hierbei handelt es sich um virtuelle holographische Layouts, bei
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denen es sich tatsächlich um horizontale Bildschirme handelt. So können Sie
mehrere Objekte anzeigen, ohne Material zu verschwenden. In einigen
ukrainischen Unternehmen werden sie allmählich verwendet, da die Layouts für
den Transport sehr bequem sind und die Präsentation des Projekts für den Kunden
als effektvoll und verständlich erscheinen lassen.
Mit BIM (eng. Building Informational Modeling) können Sie nicht nur ein
Projekt erstellen. Das so entwickeltes Gebäudemodell enthält alle Informationen
zum zukünftigen Objekt. Alle Teilnehmer des Prozesses können gleichzeitig am
Projekt arbeiten. Bereits in der Entwurfsphase können Sie mit dem Programm
mögliche Fehler erkennen und schnell beseitigen, wodurch nicht nur Zeit, sondern
auch Materialressourcen gespart werden. Leider bleibt die Ukraine aufgrund des
Mangels an qualifizierten Fachkräften, die bereit sind, an dem neuen System zu
arbeiten, immer noch hinter anderen Ländern zurück.
Die 3D-Drucktechnologie von Architekturelementen und sogar ganzen
Häusern kommt allmählich in die Ukraine. Wenn in China bereits Druckereien in
Betrieb genommen wurden, entscheiden sich in der Ukraine bisher nur Start-ups
für ein solches Experiment. Aber auch in Kharkower-Werkstätten: die Charkiwer
Schule der Architektur und der Garage-Werkstatt kann man beobachten, wie ein
3D-Drucker ein Modell druckt.
Mit der Photogrammetrie können Sie aus Fotos eine digitale Kopie eines
Objekts erstellen. Das resultierende Modell ist optimiert - und kann in BP
angezeigt werden.
Schließlich kann man sagen, dass alle diese Tools die Arbeit am Projekt
optimieren. Die Ukraine hat viel zu entwickeln: Wir nutzen zunehmend die
Erfahrungen des Auslandes. Die Designansätze ändern sich allmählich, was große
Perspektiven bietet. Insbesondere die Computertechnologie reduziert den
Materialeinsatz, wodurch die Umwelt weniger belastet wird, was jetzt sehr wichtig
ist.

FRAUEN - ARCHITEKTINNEN - STEREOTYPEN UND PROBLEME
DER GESCHLECHTERGLEICHHEIT
Авторка: ст. гр. А-12 Лабунська Інна Володимирівна
Керівник:ст. викл. Ломоносова Ж.В.
Die Rolle von weiblichen Fachleuten auf dem Gebiet der Architektur und
des Bauwesens in der modernen Welt bleibt verzerrt und unterschätzt, obwohl
Architektinnen die Schöpferinnen vieler zeitgenössischer architektonischer
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Meisterwerke, Gewinner von Architekturwettbewerben und Gewinner
renommierter Architekturpreise sind, darunter auch die Pritzker- Preisträgerinnen,
der jährlich für Leistungen auf dem Gebiet der Architektur vergeben wird und als
Analogon zum Nobelpreis (für Architekten) gilt.
In den Vereinigten Staaten von Amerika, wo es am Anfang des neunzehnten
und zwanzigsten Jahrhunderts die Veränderungen in der sozialen Entwicklung der
Gesellschaft gab, aufgrund der feministischen Bewegung, die auf den Kampf für
die Rechte der Frau abzielte [1]. Sophia Hayden war die erste Amerikanerin, die
vier Jahre lang Architektur am Massachusetts Institute of Technology studierte.
Trotz ihres hohen Bildungsniveaus konnte Sophia Hayden ihren ersten Job als
Assistentin der Architektur nicht finden, weil sie eine Frau war, und so bekam sie
die Stelle einer Zeichenlehrerin an einer Bostoner Schule. Eines der bekanntesten
Projekte dieser Architektin war das Projekt "Women's Building", das auf der
Weltausstellung vorgestellt wurde (Columbian Eksposition, 1892). Es sollte
beachtet werden, dass sie 1.000 USD für ihr Projekt erhielt, während männliche
Architekten 10.000 USD für ähnliche Projekte erhalten hatten [2,3]. Bis in die 30er
Jahre des 20. Jahrhunderts blieben Frauen trotz ihrer bedeutenden Anzahl im
Beruf, ihrer aktiven Arbeit und einer großen Anzahl von geschaffenen Objekten
"unsichtbar". So arbeitete im Architektonischen und Bausektor der Ukraine, die
damalige UdSSR, die ein Teil der Sowjetunion war, die Galaxie talentierter
Architektinnen wie N. Chmutova, E. Marynchenko, A. Anishchenko und viele
andere.
Natalia Chmutova arbeitete als Architektin in der Designwerkstatt der KEK
der USSR in Kiew (1936), gehoerte zu dem Kreativteam, das das Haus der
Werchowna Rada der USSR in der Straße von Mykhailo Hrushevsky in der Stadt
Kiew (1936-1939) entwarf.
Eugenie Marynchenko, Preisträgerin des Schevchenko-Preises für
Architektur, beteiligte sich 1943 aktiv an der Restaurierung und dem Wiederaufbau
der durch den Krieg zerstörten Gebäude: der Kiewer Universität, des MariinskyPalastes und des Gebäudes der ehemaligen Bank auf dem Chreschtschatyk.
Das 2014 unterzeichnete Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine
und der EU verpflichtet zur Gewährleistung der Chancengleichheit von Frauen und
Männern in den Bereichen der Beschäftigung, Bildung, Ausbildung, Wirtschaft, in
der Gesellschaft und beim Entscheidungstreffen. Die Gleichstellung der
Geschlechter ist in der Verfassung der Ukraine verankert. In der Ukraine gelten
folgende Übereinkommen für den Bereich der Arbeit und der wirtschaftlichen
Befähigung von Frauen: № 111-die Konvention über Diskriminierung in Bezug
auf Beschäftigung und Beruf [4,5] und № 100- die Konvention über gleiches
Gehalt [6].
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Zusammenfassend können wir daraus schließen, dass die Gesellschaft
dringend Bildungsaktivitäten benötigt, die die tief verwurzelte Stereotypen
zerstören können, und auf der Grundlage ihrer Zerstörung die Entwicklung
wirksamer Mechanismen und Institutionen zur Unterstützung der Gleichstellung
der Frauen im Beruf.
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NANOBETON
Автор: ст. гр. П-32 Сергєєва Анна Олександрівна
Керівник: ст. викл. Ломоносова Ж.В.
Für alle zukünftigen Bauherren und Haussanierer könnte das Thema
„Nanotechnologie“ und insbesondere der Nano Beton, als eine Erfindung der
Zukunft, sehr spannend sein. Denn dank dieser Technologie ist es möglich mit sehr
geringem Energieaufwand zu bauen. Die Verwendung von Nanotechnologien im
Bauwesen besteht darin, das Baumaterial hinsichtlich seines Gewichts zu
verringern bei gleichzeitiger erhöhter Stabilität und Belastbarkeit. Typisches
Beispiel dafür ist der sogenannte „Nano Beton“.
Bei dieser Art der Technologie, der Nanotechnik, liegt der Schwerpunkt der
Forschung in der Oberflächenphysik und -chemie. Vor allem geht es hier um die
Erforschung der Nanoteilchen und Einzelatomen. Einsatz der Nanotechnologie
findet dabei in zahlreichen Bereichen des Bauwesens statt, angefangen von
Fassadenund
Dachoberflächen,
über
Brandschutzbeschichtungen,
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wärmebehandelten ultra-hochfesten Beton, nanooptimierten Hausisolierungen bis
hin zu Solarzellen und Brennstoffzellen.
Wenn man sich klassische Baustoffe wie Beton genauer anschaut, so stellt
man fest, dass zum Beispiel die Ausbildung von Nanostrukturen wesentlich zur
Festigkeitsausbildung beiträgt. Beton ist also ein Nanomaterial, weil sich seine
Eigenschaften durch Nanostrukturen ergeben, obwohl in klassischen
Betonmischungen keine Nanopartikel zugegeben werden. Man spricht hier von
Nanomaterialien, da sich die Nanostrukturen erst bei der Verarbeitung
herausbilden. Das ist oft von Vorteil, da dadurch der Umgang mit feinen
Nanopulvern nicht nötig ist. Wenn die so erzielte Festigkeit nicht ausreicht,
können ultrahochfeste Betone durch die Zugabe von Mikro- und Nanosilica
hergestellt werden.
Durch den Zusatz von Nanosilica (Partikel-größe: ca. 5–100 nm) und
Mikrosilika (Partikelgröße: ca. 50–1.000 nm) wird der Beton besonders dicht und
fest. Diese Zusatzstoffe füllen die kleinsten Hohlräume. Bei dem ultrahochfesten
Beton wurde dies noch mehr optimiert, dass er über stahlähnliche Druckfestigkeit
verfügt. Man kann dadurch filigranere Bauwerke mit hoher Tragfähigkeit,
Dauerhaftigkeit und Korrosionsbeständigkeit bauen. Ein Beispiel ist die
Gärtnerplatz-Brücke Fulda in Kassel. Diese Brücke hat eine Länge von 140 m und
Deckenplatten von nur 8 bis 12 cm dicke. Sie wurde als erstes größeres Bauwerk
in Europa aus Ultrahochfestem Beton gebaut.
Der Beton – ein künstliches Gestein aus Zement, Betonzuschlag (Sand und
Kies oder Splitt) und Wasser – ist mit einer Jahresproduktion von über 10 Mrd. t
weltweit das mengenmäßig größte von Menschen produzierte Wirtschaftsgut und
mit Abstand der wichtigste Baustoff im Massiv- und Rohbau. Die hohe Festigkeit
von Betonen basiert auf Kristallstrukturen, die lediglich einige Nanometer groß
sind. Die Nanotechnologien sorgen für Materialverbesserungen durch die
Verwendung von Nanopulvern als Zuschlagstoffe in Zementmischungen. Dadurch
können nicht nur die Festigkeit, Beständigkeit und Verarbeitbarkeit von Beton und
Mörteln verbessert werden, sondern prinzipiell sind auch weitere Funktionalitäten
wie elektromagnetische Abschirmung, Wärmeschutz, Regulierbarkeit der
thermischen Leitfähigkeit, Farbänderungen zum großflächigen Schadstoffabbau
denkbar.
Durch Nanotechnologien bieten sich die Möglichkeiten zur Optimierung von
faserverstärkten Betonen. So lässt sich die Dauerhaftigkeit und das Tragverhalten
von textilbewehrtem Beton durch Glasfaser- und Grenzschichtdesign mit
nanostrukturierten Polymeren deutlich verbessern. Betonbauteile zur
bautechnischen Verstärkung und Instandsetzung können so mit geringeren
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Abmessungen und mit geringerem Gewicht hergestellt werden bei gleicher oder
sogar besserer Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit.
Die Entwicklung von Nanotechnologien im Bauwesen hält die Verwendung
neuer effizienter Baustoffe bereit.

UNTERSUCHUNG DER TÄTIGKEIT VON I. POGREBNYAK UND DER
SCHULE DES VOLKSTEMPELBAUS
Автор: ст. гр. А-48 Кругленко Марія Сергіївна
Керівники: доц. Рачковський О.В., доц. Лопатько В.М.
Der Zweck der Studie ist eine detaillierte Forschung der Biographie und
Merkmale der Arbeit von Akim Pogrebnyak. Hier wird die Entwicklung der
Bildung der Liman-Schule für monumentalen Tempelbau und ihre Merkmale mit
der Methode der vergleichenden Analyse erforscht.
Einführung. Durch die Bekanntschaft mit der monumentalen Holzarchitektur
der Ukraine konnten viele prominente Wissenschaftler mehrere regionale
Architekturschulen identifizieren. Eine von ihnen ist die Slobozhansky-Schule.
Zweifellos war einer der Gründer Akim Pogrebnyak aus dem Dorf Novaya
Vodolaga in der Region Charkow. Der hiesige Wissenschaftler S. Taranushenko
befasste sich mit der Untersuchung monumentaler Holzgebäude der Ukraine am
linken Ufer. Er hob die Liman-Schule in Slobozhanshchyna hervor, in der das
Talent des herausragenden Architekten, der die Vvedensky-Kirche in Artyomovka
(1761) und die Kosaken-Dreifaltigkeitskathedrale in Novomoskovsk (1778) schuf,
deutlich zum Ausdruck kam.
Die soziale Aktivität zeigte sich deutlich in der Heimat von Akim
Pogrebnyak in Novaya Vodolaga. Die Quellen weisen darauf hin, dass die Städte
des Gebietes „Slobozhanshchyna“ in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
lebhafte wirtschaftliche Aktivitäten betrieben. Die Siedlung Novaya Vodolaga
entstand um 1675 als befestigter Punkt an den südlichen Grenzen des Moskauer
Staates. Die Siedlung stand unter der Verwaltung staatseigener Güter, und die
Einheimischen waren freie Menschen, die erfolgreich Handel trieben.
Akim Pogrebnyak baute mehrere Kirchen in Slobozhanshchina. Dies sind
dreistufige und fünfköpfige Kirchen. Es ist zuverlässig bekannt, dass unter der
Führung von Akim Pogrebnyak die Vvedensky-Kirche in der Siedlung Artemowka
errichtet wurde. Jetzt ist es in der Stadt Merefa, Region Charkow.
Die Kirche wurde 1761 restauriert. Die Forscher bemerken die
architektonische Korrektheit der Vvedensky-Kirchenformen, die Harmonie, die
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hohe künstlerische Technik der Gestaltung und Ausführung. Das komplexe Spiel
von den Oberflächen, horizontalen und vertikalen Linien, das kontrastierende Echo
von weißen Decken und farbigen Türabschlüssen ermöglichte es, dieses Gebäude
mit dem Kosaken-Barocksystem zu vergleichen. 1926 wurden die Messungen in
der Kirche von den berühmten Forscher der Denkmäler des Kirchenbaus Stefan
Taranushenko durchgeführt. Er bewies, dass es im Moment auf der Westseite einen
Vorraum mit einem Portikus auf vier Säulen und einer Veranda an der Süd- und
Nordtür gab. Ebenfalls in diesem Jahr wurde die alte Wandverkleidung durch eine
neue horizontale Verkleidung ersetzt.
Fazit. Kein Wunder, dass Akim Pogrebnyak als herausragender Architekt
bezeichnet wird. Er war der Gründer der Limanischen Schule für Tempelbau.
Akim Pogrebnyak schuf einen einzigartigen Stil, der über die Identität der
ukrainischen Architekturschule spricht. Deshalb ähnelt der ukrainische Tempelbau
weder
der
russischen
noch
der
polnischen
Architektur.
Die
Dreifaltigkeitskathedrale von Akim Pogrebnyak in Nowomoskowsk ist ein echter
Höhepunkt in der Entwicklung von Holzkirchen.
Quellen
1. Ярослав Тарас «Сакральна дерев’яна архітектура», Львів, Національна Академія
наук України, Інститут народознавства, 2006 р. – 521 с.
2. Стефан Таранушенко «Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної
України», Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017 р. – 896 с.
3. Арсен Зінченко «Храми Якима Погрібняка», А. Зінченко. – Київ: [Б. в.], 2016 р. –
183 с.
4. Пахучий О. «І засяяв красою собор…» / «Україна 88», № 51, грудень 1988 р.

VERGLEICHENDE ANALYSE DER BIONIK ALS ARCHITEKTURSTIL
Автор: ст. гр. А-32 Гершаннік Валерія Олександрівна
Керівник: доц. Рачковський О.В.
Die Bionik hat sich erst in den letzten Jahrzehnten insbesondere aufgrund
neuer und verbesserter Methoden (Rechenleistung, Produktionsprozesse,
interdisziplinäre Betrachtungen) zu einer etablierten Wissenschaftsdisziplin
entwickelt. Bei der Entwicklung technischer Funktionselemente waren den
Ingenieuren parallele Entwicklungen in der Natur nicht immer bekannt. So wurde
das Fachwerk ohne Kenntnis der Feinstruktur der Knochenbälkchen entwickelt. Da
keinerlei Übertragung stattfand, spricht man bei solchen formellen oder
funktionellen Übereinstimmungen von Entsprechungen und nicht von Bionik.
Die Bionik (auch Biomimikry, Biomimetik oder Biomimese) beschäftigt
sich mit dem Übertragen von Phänomenen der Natur auf die Technik. Das älteste
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bekannte Beispiel dafür ist Leonardo da Vincis Idee, den Vogelflug auf
Flugmaschinen zu übertragen. Das gängigste Beispiel aus dem modernen Alltag ist
der von Kletten inspirierte Klettverschluss. Der Bionik liegt die Annahme
zugrunde, dass die belebte Natur durch evolutionäre Prozesse optimierte
Strukturen und Prozesse entwickelt, von denen der Mensch lernen kann.
Auch in der Architektur und dem Bauwesen spielt Neugier und die stete
Suche nach neuen Möglichkeiten eine große Rolle. Ein Beispiel hierfür ist etwa der
technisch bestimmte Architekturstil der High-Tech Architektur, der in den 1970er
Jahren aufkam. Bis heute verwenden die Gebäude der High-Tech Architektur
neuartige Werkstoffe der High-Tech-Industrie und Hochtechnologie-Materialien
der Luft- und Raumfahrt.
Die Baukunst nimmt die Natur als Vorbild an. Dadurch ist die Bionik ein
anderes spannender Forschungszweig. Dieser Begriff ist eine Wortkreation aus
Biologie und Technik. Als interdisziplinäre Wissenschaft versucht die Bionik
Prinzipien der belebten Natur für die Technik nutzbar zu machen. Dahinter steht
die Überlegung, dass sich Konstrukte der Natur- und Pflanzenwelt im Zuge der
Evolution über tausende von Jahren stetig optimiert haben. Je nach Ansatz
unterscheidet man zwischen Funktionaler Bionik (Adaption natürlich optimierter
Prozesse: z. B. klimagerechtes Bauen und natürliche Gebäudelüftung)
und Konstruktive Bionik (Bauen mit natürlichen Werkstoffen, oder in Analogie zu
natürlichen Vorbildern).
In den Gewächshäusern am Botanischen Garten der Universität Freiburg
wurde noch eine Idee zu einem neuen bionischen Projekt geboren. Das Ergebnis ist
auf der Expo 2012 in Korea zu sehen: ein Pavillon mit beweglicher Fassade. Die
Idee dazu hat die Strelitzie geliefert, auch Paradiesvogelblume genannt. Nach
ihrem Vorbild beschatten bewegliche Lamellen die darunter liegende Glasfassade
des Expo-Pavillons.
Die Bionik beschäftigt sich mit dem Übertragen von Phänomenen der Natur
auf die Technik und dringt immer mehr auch in die Baukunst durch. Diese Idee
stammt von den Leonardo da Vincis-Zeiten Das älteste bekannte Beispiel dafür
ist Idee, den Vogelflug auf Flugmaschinen zu übertragen. Das gängigste Beispiel
aus dem modernen Alltag ist der von Kletten inspirierte Klettverschluss. Der
Bionik liegt die Annahme zugrunde, dass die belebte Natur durch evolutionäre
Prozesse optimierte Strukturen und Prozesse entwickelt, von denen der Mensch
lernen kann. Darum kann man sicher behaupten, dass die Bionik auch weiter helfen
wird, verschiedene Aufgaben für die Menschen zu lösen.
Quellen
1. http://wohnquartier-zukunft.de/2012/08/28/bionik-naturliches-bauen/
2. http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/2011/bau-bionik100.html
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3. http://www.baulinks.de/webplugin/2008/1798.php4
4. Werner Nachtigall, Kurt G. Blüchel. Das große Buch der Bionik. Neue Technologien nach
dem Vorbild der Natur. DVA, Stuttgart und München 2000, ISBN 3-421-05379-0
(Sonderausgabe 2003 unter ISBN 3-421-05801-6).
5. Torsten Rossmann, Cameron Tropea. Bionik: Aktuelle Forschungsergebnisse in Natur-,
Ingenieur- und Geisteswissenschaft. Springer, Berlin 2004, ISBN 3-540-21890-4.

VERGLEICHENDE ANALYSE DER UMWELTSITUATION
IN GROSSSTÄDTEN
Автор: ст. гр. А-36 Любченко Валентина Русланівна
Керівник: доц. Рачковський О.В.
Die wissenschaftliche und technologische Revolution sind heute die Ursache
der Verschlechterung der Umweltsituation auf der Erde. Der Verschmutzungsgrad
des Erdinneres, der Hydrosphäre und der Luftschicht der Erde haben einen
kritischen Niveau. Die Menschheit steht vor einer globalen Katastrophe eines
technogenen Charakters. Im Laufe der Zeit erkannten immer mehr staatliche und
öffentliche Organisationen die Tiefe und die Gefahr des Problems. Staatliche und
öffentliche Organisationen verstehen schon die Tiefe und die Gefahr des Problems.
Die Menschen leben heute meistens in den Städten. In den Ländern der
Europäischen Union leben heute 70% Menschen in den Städten, und im Jahre 2030
wird diese Anzahl 80% sein. In Russland beträgt die Stadtbevölkerung 72% im
Nordwesten des Landes, und in der zentralen Gebieten erreicht sie 90% und in der
Ukraine – 68,9% [1].
Die Lösung des Problems der Abgasreduzierung ist durch die Erfüllung
folgender Aufgaben möglich:
1. Reduzierung der Anzahl der Autos auf den Straßen;
2. Aufbau einer umweltfreundlicheren Stadtverkehr;
3. Erhöhung der Straßengeschwindigkeit und die Lösung des Stauproblems.
Die Menschheit versteht diese schwierige Situation in der Ökologie und
ergreift wichtige Maßnahmen für das Korrigieren dieser Situation
Die bekanntesten Tätigkeitsbereiche sind:
1. Reduzierung von Haushaltsabfälle
2. Produktionsrückstände durch deren Entsorgung.
Das gehört insbesondere zu Kunststoffflaschen. Es wird allmählich durch
Papier ersetzt.
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Eine der wissenschaftlichen Richtungen bei der Aufbereitung von harten
Haushaltsabfällen sind die Untersuchungen auf dem Gebiet des Anbaus von
Bakterien, die sich von Kunststoffen ernähren [2].
3. Abwasserbehandlung. Die Industrie gebraucht jährlich Milliarden
Kubikmeter Wasser. Dank moderner Aufbereitungsanlagen kann man das
Abwasser in seinem natürlichen Zustand reinigen. Das Abwasser kann man dank
moderner Kläranlagen zu einem hohen Reinigungsgrad reinigen.
4. Verwendung sauberer Energiequellen. Das bedeutet einen schrittweisen
Verzicht auf Kernenergie, Verbrennungsmotoren und Öfen, die mit Kohle und
Erdölprodukten betrieben werden. Durch den Einsatz von Erdgas, Wind-, Sonnenund Wasserkraftwerken kann man schädliche Emissionen in die Atmosphäre
verringern. Der Einsatz von Biokraftstoffen erlaubt die Schadstoffkonzentration in
Abgasen deutlich zu reduzieren.
5. Schutz und Wiederherstellung von Land und Wäldern. Das kann man
dank dem Verpflanzen der Wälder an Orten der Abholzung, der
Landentwässerung, dem Erosionsschutz erreichen. Die Erhöhung des
Umweltbewusstseins verändert die Sichtweise der Menschen auf dieses Problem
und verpflichtet sie, die Umwelt zu respektieren.
Die Schlussfolgerung liegt darin, dass die Umweltsicherheit in der Zukunft
von der Umgestaltung der Städte abhängen wird. Die Städte sollen zu den Zentren
der nachhaltigen Entwicklung und zu einem natürlichen Teil des Ökosystems
werden.
Literatur
1. Загрязнение окружающей среды // Геологический словарь: [в 3 т.] / гл. ред. О. В.
Петров. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : ВСЕГЕИ, 2010. - Т. 1. А − Й. - С. 362. - ISBN
978-5-93761-171-0.
2. Экологическая энциклопедия: В 6 т. / Глав. ред. В.И. Данилов-Данильян. – М.:
ООО «Издательство „Энциклопедия“, 2010. - Т. 2. Г.-И. - 448 с.
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Секція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА»

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
МИСТЕЦЬКИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС АРХІТЕКТУРНИХ
ПЕРЕТВОРЕНЬ «ДРУГОРЯДНИХ» ФАСАДІВ В ІСТОРИЧНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Автор: ст. гр. Суворова В.С.
Керівник: ст. викл. Вещев В.Є.
Формування міського середовища – процес постійних перетворень, що
поєднує в собі комплексні архітектурно-будівельні та дизайнерські рішення
для створення сучасного архітектурно-художнього середовища в цілому.
Метою даного дослідження є виявлення найбільш перспективних
дизайнерських та мистецьких рішень, при перетворенні другорядних фасадів
під час реконструкції будівель, що безпосередньо не формують головну
лінію забудови, але активно впливають на цілосте сприйняття міського
середовища. Актуальність досліджень складається в необхідності
перетворення міських просторів, що є важливим чинником на сьогоднішній
день для залучення уваги людей, у тому числі туристів, для виявлення
розвитку міського потенціалу.Існуючий досвід системного підходу до
рішення подібних містобудівних та дизайнерських проблем складається з
багатьох різноманітних чинників , які поліпшують сприйняття історичносформованого простору.
Проведені дослідження в напрямку даного архітектурнодизайнерського втручання у перетворення існуючого середовища говорять
про вдалий досвід використання прийому перетворення вигляду міського
простору по засобах використання засобів художнього втручання й
необхідності його широкого впровадження. Одним з найпоширеніших
засобів художнього втручання є перетворення фасадів будинків. Велика
увага приділяється саме торцевим фасадам, як потенційним полотнам у
міському пейзажі. Адаптаційний тип удосконалювання міського середовища
є традиційним способом її формування, спрямований на гармонізацію й
поліпшенню виразності й емоційного сприйняття існуючого міського
середовища. Серед головних засобів фасадного перетворення можна
виділити такі художні засоби як фарбування фасадів, декоративне утеплення,
тематичні плотна-мурали та декоративні панно (в т. р на відстані від
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зовнішніх стін). На даний час, в Україні реалізовуються всі типи торцевого
фасадних перетворень. Метою такої реновації є не тільки продовження
строків експлуатації будинків і споруджень, але й створення більше
привабливого вигляду будинку.
Висновки. Фасад – є візитною карткою будинку, що здатний додати
йому унікальність й архітектурну виразність, а комплексні рішення що до
архітектурно-дизайнерських перетворень «другорядних» фасадів є
найважливішим елементом у формуванні архітектурно-художнього
середовища

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАПЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
«ІЗОДІМ» В СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ
Автор: ст. гр. Нехцова-Гриценко А.С.
Керівник: ст. викл. Вещев В.Є.
Кожен, хто зважився на одне з найголовніших справ у своєму житті побудувати власний будинок (дачний або для постійного проживання),
першим ділом замислюється про те, з якого матеріалу будуть зведені несучі
стіни - основа комфорту, надійності і довговічності майбутнього житла.
Адже хочеться побудувати. В основу технології "ІЗОДІМ" належить
зведення несучих стін з монолітного залізобетону за допомогою знімаються
опалубки з спеціального будівельного пінополістиролу.
Метою дослідження роботи є ознайомлення с інноваційними
матеріалами будівництва та архітектури, а саме технології «ІЗОДІМ». За
основними параметрами, таким як теплозахист, звукоізоляція, комфортність,
простота і швидкість будівництва, міцність і довговічність, технологія
"ІЗОДІМ" відноситься до високих технологій в області будівництва.
Результати досліджень доводять, що елементи опалубки "ІЗОДІМ",
виконані з твердого само загасаючого пінополістиролу в формі пустотілих
блоків, армовані й заповнені бетоном, являють собою універсальну систему
для зведення стін об'єктів будь-якого типу. Спеціальна конструкція замків
запобігає витіканню бетону і дозволяє швидко і точно з'єднувати блоки,
подібно зборці кубиків у популярній дитячій грі "ЛЕГО". Така конструкція
дозволяє досягти оптимального поєднання фізичних, механічних, тепло і
звукотехнічних характеристик забудови. Несуча стіна може бути ізольована з
одного боку, з двох сторін або не ізольована зовсім. Для того, щоб стіна
добре зберігала тепло і не пропускала звук, вона повинна бути пористою. Але
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при цьому будуть страждати її статичні властивості, тобто стіна не витримає
великих навантажень. Для того щоб підвищити міцність стіни, потрібно
зменшити кількість пір, що веде до втрати теплозахисних властивостей. Для
того ж, щоб зберегти і те і інше, можна збільшувати товщину стін. Але це
веде до нераціональної витрати матеріалів. Якщо стіна покрита одним шаром
ізоляції, наприклад, з пінополістиролу, то вже в цьому випадку вона буде
мати прекрасні статичні, тепло-, звукоізоляційні властивості. А якщо несуча
стіна утеплена з двох сторін, ми отримуємо унікальний за своїми
характеристиками "сендвіч" .
Висновки: Використовуючи технології "ІЗОДІМ" маємо значні
переваги поза іншими конструктивними рішеннями. Шар пінополістиролу
товщиною 5 см має таку ж теплопровідність, як і бетонна стіна товщиною 2,5
м. Крім того, подвійна ізоляція забезпечує мінімальні температурні
коливання несучої стіни. Тому всі елементи будівлі будуть надійно захищені
від температурних розширень і як наслідок - від виникнення тріщин. Крім
того, стіна, побудована за технологією "ІЗОДІМ", дуже швидко реагує на
зміну температури всередині кімнати на відміну від стін з одношаровою
ізоляцією або взагалі без ізоляції, у яких значна частина тепла витрачається
на опалення навколишнього середовища.
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Секція «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ
СУМІСНОСТІ БІОРИТМІВ
Автор: ст. гр. КН-41 Міщенко Богдан В’ячеславович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Шаповалова О.О.
У сучасному світі все більше активно досліджуються біоритми людей
та їх вплив на ефективність праці, а також перевіряється сумісність людей за
різними комунікативними сферами, зокрема актуальне це питання при
організації командної роботи в корпораціях, де результат роботи залежить
від узгодженості роботи колективу.
Останнім часом з'явилось багато публікацій щодо ефективності при
регламентації режиму праці й відпочинку робітників, враховуючи три
синусоїди з періодами 23, 28 і 33 доби (рис.1).

Рисунок 1 – Приклад графіків біоритмів людини
Фізичний ритм впливає на фізичну силу і силу волі, період 23 дні,
перепад кожні 11,5 днів. Психічний ритм обумовлює динаміку почуттів,
настроїв, творчих сил, періоду 28 днів, перепад кожні 14 днів.
Інтелектуальний ритм впливає на розумові здібності, концентрацію думок,
натхнення, період 33 дні, перепад кожні 16,5 днів.
Ступінь біоритмічної сумісності визначається збігом біоритмічної
активності двох осіб за фізичним, емоціональним або інтелектуальним
циклами та істотно впливає на ефективність роботи в команді. За умови
відсутності автоматизованих систем для визначення ступеня біоритмічної
сумісності, розробка такого продукту є актуальною задачею, що матиме
практичне значення та сприятиме підвищенню ефективності колективної
роботи.
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КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЯК ПІДГРУНТТЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ПОШКОДЖЕНЬ ДІЛЯНОК
МЕРЕЖІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Автор: ст. гр. КН-50 Мургулія Роман Автанділович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Шаповалова О.О.
Кластерний аналіз є одним з інструментів інтелектуального аналізу
даних, що дозволяє здійснювати розподіл об'єктів по групах за рядом ознак
та досліджувати вхідні дані довільної природи. При цьому множина об’єктів
розподіляється по m кластерах так, щоб кожен об'єкт належав тільки одній
групі розбиття. У разі представлення об'єктів кластеризації точками в nвимірному просторі ознак ступінь спорідненості між ними визначається
відстанню, тобто чим менше відстань між об'єктами, тим більш вони
споріднені.
Для визначення відстані може бути застосовані різні метрики,
основними з яких є евклідова відстань, що є геометричною відстанню в
багатовимірному просторі; її квадрат, що застосовується для додання більшої
ваги більш віддаленим об'єктам; відстань міських кварталів (Манхеттенська
відстань), що є середнім різниць за координатами; відстань Чебишева, яку
доцільна, коли потрібно визначити два об'єкти як «різні»; ступенева відстань,
що дозволяє збільшити або зменшити вагу, що відноситься до розмірності, за
якої відповідні об'єкти сильно відрізняються.
Серед методів кластеризації виділяють графові (алгоритм
найкоротшого незамкнутого шляху; алгоритм FOREL тощо); статистичні (
ЕМ-алгоритм, метод k-середніх т.д.); ієрархічні (таксономія).
Планується застосувати кластерний аналіз при визначення класу
пошкоджень ділянок мережі водовідведення на основі низки показників та
автоматизувати цей процес з можливістю вибору метрики за методом kсередніх, що дозволить скласти описові характеристики кожного з кластерів;
виділити «центр мас» кожного кластера та аномальні елементи, якщо такі
знайдуться.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ РОБІТ ЗА СТАНКАМИ
Автор: ст. гр. КН-50 Троян Дмитро Анатолійович
Керівник: канд. тех. наук, доц. Шаповалова О.О.
Одним із засобів підвищення ефективності виробництва підприємства є
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застосування автоматизованих систем для управління виробничим процесом.
Питанню створення автоматизованих систем підтримки прийняття рішень та
розв’язанню оптимізаційних задач на виробництві останнім часом
присвячується значна кількість робіт та наукових досліджень.
Актуальність теми обумовлена необхідністю впровадження засобів
автоматизації та оптимізаційних алгоритмів у виробництво. До того ж
сучасний рівень інформаційних технологій та розвинений інструментарій
мов програмування дозволяє здійснити це з мінімальними грошовими та
ресурсними витратами. Отже розробка алгоритму та автоматизованої
системи на основі оптимізаційних підходів для вирішення задачі розподілу
робіт за станками дозволить зробити управління виробничими процесами
більш ефективними.
У сучасних інформаційних системах управління і планування
підприємством поширення набули APS-системи (Advanced Planning and
Scheduling) синхронного оптимізаційного планування виробництва, що
орієнтовані на інтеграцію планування ланок ланцюжка поставок та
враховують всі особливості та обмеження виробництва. На ринку
представлені APS-системи російського (Гольфстрім компанії АСКОН), і
європейського (ORTEMS, Preactor APS (Preactor International Ltd))
виробництва, але не українського.
Планується розробити алгоритм застосування методів оптимізації для
завантаження станків та створити автоматизовану систему розподілу робіт за
станками з подальшим застосуванням її для оцінки виробничого процесу
ООО «Тім Метал» (випускає агрегати, запчастини, запасні деталі для машин)
та оптимізації загрузки обладнання за умови раціонального використання
фондів.

ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОРТФЕЛЯ
Автор: ст. гр. КН-41 Крючкова Ольга Миколаївна
Керівник: ст. викл. Леуненко О. В.
Практично кожна інвестиція містить в собі 100% ризик, саме тому для
інвестора важливий не тільки відсоток прибутку, але й надійність інвестиції,
як мінімум збереження коштів. Для сучасних інвестицій, формування
інвестиційного портфеля просто необхідно.
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Інвестиційний портфель — це сукупність капіталовкладень в якісь
фінансові об'єкти відповідно до інвестиційної стратегії, які при мінімальному
ризику забезпечать максимальну прибутковість.
Основною метою інвестиційного портфеля є отримання оптимального
результату в рамках реалізації розробленої інвестиційної політики через
підбір найбільш надійних і дохідних інвестиційних вкладень.
У наш час сформувати інвестиційний портфель не складно, так як
існують спеціалізовані онлайн сервіси такі як:
Conomy Portfolio — це інструмент для формування та ведення
інвестиційного портфеля. Він допомагає вибрати акції, сформувати портфель
і стежити за купленими паперами. Сервіcом користуються приватні і
корпоративні інвестори. Він підійде початківцям акціонерам, тому що
користувачам не потрібно самим шукати інформацію і здійснювати складні
розрахунки.
Робо Едвайзер Right — це автоматизований радник (роботизований
радник), автоматизована платформа, за допомогою якої можна самостійно
сформувати індивідуальний портфель цінних паперів, а також керувати
ними. Працює це таким чином. Ви вибираєте допустимий для себе рівень
ризику, після чого робо Едвайзер right автоматичний підбирає для вас
інвестиційну стратегію з урахуванням допустимого ризику та суми
інвестицій.
Intelinvest — це інтелектуальна заміна Excel і звітів брокера. Дозволяє
вести повний облік всіх операцій по акціях і облігаціях, в розробці
знаходиться функціонал з обліку інвестицій в інші інструменти (ПІФи,
Банківські депозити, Ф'ючерси і т.д). Сервіс автоматично підтягує актуальну
інформацію з біржі і розраховує показники вартості портфеля, прибутку,
прибутковості, зміни за день. Аналізує портфель і допомагає прийняти
правильні інвестиційні рішення. Здатний порівнювати показники портфеля з
бенчмарками (Індекс МосБіржі). Автоматично завантажує дивіденди і
купони з цінних паперів. Календар майбутніх виплат допомагає прогнозувати
прибуток за купонами і дивідендах. Існує можливість налаштування
повідомлень про зміну цін на папери, а також про майбутні дивіденди.
Перелік посилань:
1. «Conomy Portfolio »:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.conomy.ru/about/about-portfolio;
2. «Робо эдвайзер Right» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://tempofox.com/robo-edvajzer-right-servis-dlya-formirovaniya-portfelya-tsennykh-bumag/;
3. «Intelinvest»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://intelinvest.ru/#s1.
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ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ДЛЯ РЕКРУТИНГУ СПЕЦІАЛІСТІВ
В КОМАНДИ IT-ПРОЕКТІВ
Автор: ст. гр. КН-50 Даниленко Юлія Олександрівна
Керівник: д-р техн. наук, проф. Старкова О.В.
IT сфера в Україні стабільно розвивається, попит на трудові кадри у цій
сфері постійно зростає. Однак, оскільки фахівці мають різний рівень
підготовки та існує багато факторів, які відрізняють їх один від одного,
потенційні роботодавці шукають більш економічно вигідних рішень для
свого бізнесу.
На ринку праці представлено сервіси, які допомагають роботодавцям
швидко та без зайвих зусиль знайти IT спеціаліста, який буде підходити під
задані критерії конкретного роботодавця.
На ринку праці виявлено сервіси зі схожими функціями, які на даний
момент є в наявності:

AmazingHiring;

FriendWork;

SmartSolutions.
Відповідно до джерела [1], AmazingHiring – це веб-додаток і
розширення для браузера. Він дозволяє рекрутерам швидко знаходити
найбільш підходящих фахівців. Додаток здійснює одночасний пошук
кандидатів по безлічі джерел в інтернеті, автоматично оцінює їх кваліфікацію
і підбирає кандидатів, які з великою ймовірністю підійдуть роботодавцю.
На сервісі представлено три варіанти доступу: для одного рекрутера
один акаунт, для команди від 2 до 10 акаунтів та безлімітний доступ для
великої компанії. Всі три варіанти надають доступ до пробної версії сервісу.
Відповідно до джерела [2], FriendWork – сервіс, який підвищує
швидкість закриття вакансій за допомогою аналітики і зручною CRM для
рекрутингу.
Також у FriendWork є можливість створити форму оцінки кандидатів. В
неї можна додати будь-які питання і вибрати тип відповіді, який
роботодавець хоче отримати. Кандидат проходить опитування відразу при
відгуку на вакансію. На сайті є можливість записатися на Skypeдемонстрацію роботи сервісу.
Відповідно до джерела [3], SmartSolutions – IT рекрутинг агентство в
Україні. На сайті можна дізнатися, скільки потенційних контактів з вакансії,
що шукає роботодавець, знаходиться в базі даних сервісу.
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Сервіс дає можливість відправити заявку, в якій можна указати
побажання к кандидати.
Узагальнюючи наведене вище, можна зробити висновок, що описані
системи базуються на платних платформах, але мають демо-версії та
потребують відповідну спеціалізовану технічну базу (сервери, робочі станції,
тощо). Також представлені системи не враховують специфіку діяльності того
чи іншого проекту, для якого здійснюється пошук кандидатів. Та, не має
можливості переглядати внутрішню діяльність кандидатів.
Перелік посилань:
1. AmazingHiring — приложение для поиска IT специалистов [Електронний ресурс]
// Режим доступу: https://amazinghiring.ru.
2. Онлайн сервис для автоматизации рекрутинга FriendWork Recruiter
[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://friend.work.
3. SmartSolutions – IT рекрутинг агентство в Україні [Електронний ресурс] // Режим
доступу: http://it.smart-hr.com.ua.

ПРИЙНЯТТЯ БАГАТОЕТАПНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА
ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Автор: ст. гр. КН-50 Дейнега Альона Олександрівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Солодовник Г.В.
Розробка автоматизованої системи прийняття багатоетапних
управлінських рішень на виробничих підприємствах забезпечує ефективне
прийняття рішень та розрахунок середньої окупності бізнесу, і на цій основі
– стійке положення на ринку в конкурентному середовищі.
Метою створення програмного продукту є автоматизація процесу
прийняття багатоетапних управлінських рішень на підприємствах з
проведенням аналізу можливих сценаріїв розвитку функціонування
підприємства в умовах невизначеності. Об’єктом є процес прийняття
управлінських багатоетапних рішень. Предметом є технології створення
програмного продукту, який дозволить автоматизувати процес прийняття
багатоетапних рішень.
Автоматизована система, що розробляється, базується на методі дерева
рішень, який використовують у разі необхідності приймати послідовний ряд
рішень в умовах ризику. Вибір найкращої альтернативи визначається
максимальним значенням чистої поточної вартості NPV, що розраховується
за формулою:
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𝐸𝑀𝑉1
,
𝑘
де 𝐸𝑀𝑉1 – очікувана грошова оцінка;
𝑘 – коефіцієнт дисконту.
Існує незначна кількість програм, які дозволяють визначити
оптимальне рішення, включаючи фактори та параметри умов
функціонування підприємства. Серед них є «Сервис принятия решений» та
«Игры с природой онлайн». Порівняльна таблиця характеристик системи, що
розробляється, та цих програм представлена у таблиці 1.
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика автоматизованих систем
Аналоги
Автоматизована система, що
розробляється
‒
відсутність
‒
наявність
адміністрування та модерування;
адміністрування та модерування;
‒
відсутність бази даних;
‒
наявність бази даних;
‒
відносна безкоштовність;
‒
повна безкоштовність;
‒
можливість розв’язання
‒
можливість розв’язання
складних задач.
лише деяких типів складних задач.
У автоматизованій системі, що розробляється, передбачені наступні
актори: гість (його можливостями є: вирішення задачі прийняття
багатоетапних управлінських рішень за допомогою застосунку без
можливості зберігання; реєстрація та авторизація), авторизований користувач
(його можливостями є: вирішення задачі прийняття багатоетапних
управлінських рішень за допомогою застосунку; зберігання створених задач
для подальшого використання або редагування; управління збереженими
задачами), адміністратор, який може управляти обліковими записами
користувачів та їх збереженими задачами. Цілі розробки системи відносно
користувачів наступні: можливість створювати та вирішувати задачі
прийняття багатоетапних управлінських рішень; можливість розрахунку
середньої окупності бізнесу; можливість урахування декількох видів
параметрів (наприклад, станів зовнішнього середовища, обсягів продажів
тощо); можливість збереження задачі для подальшого редагування;
можливість адміністрування користувачів; можливість перегляду детального
дерева рішень створених задач.
Автоматизована система, що розробляється, націлена на надання
користувачам
можливості
автоматизовано
приймати
багатоетапні
управлінські рішення, користуючись інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.
𝑁𝑃𝑉 =

Перелік посилань:
1. Методы принятия управленческих решений [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: http://www.up-pro.ru/encyclopedia/metody-upravlencheskih-reshenij.html
409

2. Методы принятия решений [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://www.aup.ru/books/m157/3_1.htm
3. Принятия решений: этапы, методы, ошибки [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: https://hr-portal.ru/blog/prinyatie-resheniy-etapy-metody-oshibki

ОГЛЯД ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ШЛЯХОМ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ КАЛЕНДАРНИХ ПЛАНІВ
Автор: ст. гр. КН-41 Гуренко Юлія Андріївна
Керівник: д-р техн. наук, доц. Старкова О. В.
Сучасний розвиток економіки породжує все більше підприємств малих
та середніх масштабів для виготовлення дрібно тиражної продукції. Та навіть
при розробці довготривалого плану виробництва, неможливо довгий час
виготовляти один і той самий продукт. При зміні продукції, що
виготовляється на виробництві, керівникам підприємств щоразу слід
проходити шлях від пошуку ресурсів на продукцію до планування роботи
обладнання. Часте повторення задач планування на виробництві стимулює
цей комплекс завдань до автоматизації, проте, навіть сьогодні рідко можна
зустріти сучасний підхід до розв’язку задач такого роду.
У даний час в складанні календарних планів все більше значення
набувають спеціальні програми, що дозволяють автоматизувати цей процес.
Майбутня дипломна робота бакалавра буде присвячена розробці
комплексу задач календарного планування роботи обладнання виробничої
ділянки.
Цілями даного комплексу задач є підвищення ефективності
виробництва за рахунок забезпечення своєчасності виготовлення виробів,
зменшення середніх розмірів запасів, підвищення коефіцієнту використання
обладнання.
Календарне планування – це процес складання й коригування розкладу,
в якому роботи, що виконуються різними організаціями, взаємопов’язуються
між собою в часі і з можливостями їх забезпечення різними видами
матеріально-технічних та трудових ресурсів.
Допустимий розклад - розклад називається допустимим, якщо в нього
не порушується жоден з директивних термінів.
У ході пошуку схожих рішень було виявлено деякі підходи із схожою
функціональністю:
 PlanWIZARD;
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 VisualData;
 MS Project;
 Time Line.
Кожна програма призначена для підвищення ефективності управління
підприємством шляхом автоматизації процесів формування календарних
планів.
Сучасні програми календарного планування, мають широкі можливості
не тільки для складання календарних планів проектів. Вони також
дозволяють здійснювати контроль за виконанням проекту, тобто
відстежувати стадії його виконання як в цілому, так і окремих видів робіт.
Одна з функціональних можливостей програми – побудова діаграми
Ганта, яка дозволяє яскраво і наочно уявити терміни і важливість
виконуваних робіт і демонструє зв'язки між здійснюваними будівельними
роботами.
Завдяки даним програмним продуктам вже на стадії передпроектних
розробок можна отримати вартісну оцінку проекту, розрахувати
послідовність виконання робіт, оцінити потреби в ресурсах для будівництва і
скласти необхідні графіки. Але жодна з них не пропонує алгоритмічний
підхід до їх побудови, а дозволяє наочно за допомогою діаграм побудувати
власний розклад та розрахувати його характеристики.

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ
ДИНАМІКИ
Автор: ст. гр. КН-50 Коваленко Катерина Антонівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Солодовник Г.В.
Методологія імітаційного моделювання з успіхом застосовується при
аналізі ефективності функціонування підприємств. Сучасне розповсюдження
інформаційних технологій актуалізує програмну реалізацію таких моделей.
Метою дослідження є розробка програмного продукту, що автоматизує
розрахунок основних показників функціонування виробничого підприємства
з використанням промислової динаміки. Об’єктом є автоматизована система
знаходження
основних
показників
функціонування
виробничого
підприємства в об’єднанні із веб-інтерфейсом. Предметом є матеріальні та
фінансові потоки виробничого підприємства.
Для автоматизованої системи слід обрати наступних дійових осіб, а
саме:
411

 гість, який має можливості вирішувати задачі розрахунку основних
показників функціонування виробничого підприємства за допомогою
автоматизованої системи, зареєструватися та авторизуватися;
 авторизований користувач, який може вирішувати ті ж задачі, що й
гість, але з використанням розширених можливостей (доступна більша
кількість видів матеріалів, з яких виготовується продукція; введення
додаткових параметрів для отримання більш точного розрахунку); зберігати
створенні задачі для подальшого використання або редагування; переглядати
статистику за задачами та залишати коментар;
 адміністратор, який має повноваження на видалення та редагування
усіх даних користувачів та тих даних, що були використані під час створення
задач [1].
Процес реєстрації, авторизації та введення даних зображено графічно
за допомогою діаграми діяльності (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Діаграма діяльності
У зв’язку з типом моделі, більшість вхідних та вихідних даних є типом
даних з плаваючою точкою (float). Користувач системи використовує
однотипні дані, які зберігаються без зв'язку між собою, тому має сенс
використання документоорієнтованих баз даних [3].
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Висновок. Програмний продукт, який розробляється націлений на
надання користувачам можливості автоматизувати розрахунки основних
показників функціонування виробничого підприємства з використанням
промислової динаміки в об’єднанні з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.
Перелік посилань:
1. Проектування інформаційних систем [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
ресурсу: http://eprints.cdu.edu.ua/1481/1/pro.pdf
2. Діаграма діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:
http://flash.retejo.info/
3. Переваги та недоліки нереляційних баз даних [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до ресурсу: https://www.quality-assurance-group.com/

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «КОЛЕКЦІЯ НУМІЗМАТИКИ»
Автор: ст. гр. КН-41 Ігнатенко Данило Ігорович
Керівник: доц. Литвиненко Є.М.
Сучасна доступність потужних смартфонів і інших мобільних
пристроїв, що дозволяють отримувати доступ до глобальної мережі і
обробляти інформацію, відкрила широкі можливості для розробників
різноманітної низки додатків. Природно, вони не оминули й сферу
колекціонування. Потрібно відзначити, що різні додатки, орієнтовані на
колекціонерів, є не просто засобом розваги, а дійсно необхідністю. Адже
разом з мобільними пристроями стали перетворюватися і змінюватися
каталоги, що містять всю необхідну інформацію про експонати і дозволяють
досить просто відстежувати наявність або відсутність тих чи інших предметів
у власному зібранні. Це відноситься і до нумізматів, і до філателістів і,
навіть, колекціонерів вин і предметів мистецтва.
Об’єктом розробки мобільного додатку, що пропонується, є
нумізматика. Це слово походить від латинського numizma – монета.
Нумізматика – допоміжна історична дисципліна, що вивчає історію монетної
чеканки і грошового обігу; дозволяє відновлювати по нумізматичним
пам'яткам події давно минулих років.
Вхідними даними, якими задається предмет колекціонування в додатку,
є характеристики об’єкту нумізматики: монети, паперові купюри, жетони
тощо. До кожної одиниці колекції можна прив’язати фотографічні
зображення її аверсу та реверсу, які потім можна буде переглянути у
мобільному додатку.
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На підставі проведеного аналізу існуючих предметів нумізматики та
побажань щодо їх каталогізації було визначено наступні характеристики
одиниці колекції, які будуть зберігатися у додатку:
 назва – містить найменування елемента та визначні особливості;
 опис – містить короткий опис елемента колекції, який може
включати тип за довідниками, монетний двір, штамп, вага, стан предмету,
опис пошкоджень тощо;
 рік виготовлення – містить рік виготовлення за довідниками та
каталогами;
 матеріал виготовлення – використовується для короткого
зазначення матеріалу або матеріалів, з яких виготовлено елемент колекції та
його складові;
 місце придбання – містить коротку інформацію, що нагадує
колекціонеру про місце придбання елементу колекції;
 дата придбання;
 вартість – за побажанням колекціонера, може містити вартість
придбання елементу колекції, що включає або не включає вартість доставки;
 тип – визначає до якого розділу колекції буде віднесено об’єкт
колекціонування;
 аверс – фотографічне зображення аверсу елемента колекції;
 реверс – фотографічне зображення реверсу елемента колекції;
У результаті проведеної роботи було створено мобільний додаток, який
працює під керуванням операційної системи Android, за допомогою якого
можна створювати каталог об’єктів колекціонування. За допомогою
створеного додатку користувач може додавати нові екземпляри з їх повною
характеристикою до колекції, переглядати елементи розділів, видаляти вже
створені елементи.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ З
МЕХАНІЗОВАНОЇ СТЯЖКИ ПОЛУ
Автор: ст. гр. КН-41 Соболь Ксенія Юріївна
Керівник: ст. викл. Мерлак О.В.
Сучасне будівництво потребує швидких, надійних та високоточних
рішень. Вирішувати щоденні завдання допомагає величезна кількість
мобільних додатків, адже смартфони завжди поруч і тому стали нашими

414

повсякденними помічниками. Якісний ремонт квартири – це комплекс робіт,
який складається з двох основних етапів – чорнова обробка і чистове
оздоблення квартири. Одним із завдань чорнової обробки є підготовка
підлоги до укладання чистових підлогових покриттів. Цю роботу прийнято
називати стяжкою підлоги. Вона може включати в себе не тільки
вирівнювання площини і перепаду по рівню під певний тип підлогового
покриття, але і може нести додаткові функції. Стяжка підлоги може
приховувати під собою шар звукоізолюючих матеріалів, гідроізоляції або
утеплювача. На сьогоднішній день за всіма технологічними показниками,
найпрогресивнішим, економним і якісним способом виробництва стяжки
підлог є машинний метод.
Під час виконання механізованої стяжки підлоги насамперед
перевіряється рівень перепаду, ухилу підлоги, знаходиться верхня точка і
зіставляється з дверними порогами і прорізами. Виходячи з результатів цих
вимірів і прийняття рішення про метод укладання комунікацій, визначається
товщина майбутньої стяжки. Виконання замірів приміщення також необхідне
для подальшого розрахунку обсягів витрат суміші, необхідної для
проведення робіт зі стяжки підлоги. Маючи значення розмірів приміщення,
за допомогою мобільного додатку можна швидко визначити параметри
окремих приміщень та всього об’єкту, а також отримати обсяги матеріалів з
механізованої стяжки полу. Отже, актуальність використання мобільних
додатків під час таких робіт не викликає сумнівів, це дуже зручно, швидко та
частину завдань можна перекласти на корисні додатки, створені під iOS або
Android.
Під час виконаного наукового дослідження був розроблений мобільний
додаток для визначення обсягів робіт з механізованої стяжки полу. Вхідними
даними для роботи додатку є інформація про характеристики приміщень, з
яких складається об’єкт, де будуть проводитися роботи з механізованої
стяжки полу. У випадку автоматизованого визначення площі та периметру,
вхідними даними для роботи додатку також є його довжина та ширина, які є
дійсними позитивними числами. Розроблений мобільний додаток дозволяє
визначити наступні параметри:
для приміщення:
 розрахункові значення площі підлоги приміщення, на якій буде
виконуватися стяжка;
 периметр приміщення;
для об’єкту (квартири):
 загальні розрахункові значення площі підлоги, на якій буде
виконуватися стяжка;
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 загальні розрахункові значення суми периметрів приміщень;
 об’єм суміші, необхідний для виконання робіт зі стяжки підлоги;
 кількість приміщень (ділянок), у яких буде здійснюватися стяжка
підлоги.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПОШУКУ
ОПТИМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ГАЗОПРОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ
Автор: ст. гр. КН-50 Бондаренко Ярослав Сергійович
Керівник: д-р фіз.-мат. наук, проф. Сізова Н.Д.
Питання забезпечення населення енергоносіями, зокрема, газом,
потребує створення таких газотранспортних магістралей, які повинні бути
економічно обґрунтованими за рахунок оптимального розташування
газопровідних систем.
Газопровід – інженерне спорудження, яке призначене для
транспортування газу і його продуктів (в основному природного газу) за
допомогою трубопровіда.
Складовою
частиною
газопроводу
є
газорозподільна система, призначена для доставки газу від розподільної
станції до кінцевого споживача.
У межах населеного пункту ідеальна схема постачання природного газу
зобов'язана бути економічно вигідною, експлуатаційно-безпечною і
надійною. При цьому загальна довжина газопроводу повинна бути
мінімальною й економічно виправданою.
Дана задача розглядається як оптимізаційна задача цілочисельного
програмування – задача комівояжера. Вона полягає у знаходженні
найвигіднішого маршруту, що проходить через вказані об’єкти хоча б по
одному разу. При цьому вказуються критерій вигідності маршруту
(найкоротший, найдешевший, сукупний критерій тощо) і відповідні матриці
відстаней, вартості тощо), тобто розв'язок знаходиться серед гамільтонових
циклів [1].
Тому актуальною є необхідність автоматизації процесу визначення
оптимального розміщення газопровідних об'єктів.
Створення автоматизованої системи для пошуку оптимального
розташування газопровідних об’єктів дозволяє економити будівельні
матеріали та природний простір при будівництві газотранспортних систем.

416

Автоматизована система розроблена у вигляді веб-додатку, що
дозволяє вільно користуватися нею, для цього достатньо мати лише пристрій
с доступом до мережі Інтернет.
У процесі створення автоматизованої системи проведено аналіз
предметної області, виділено вхідні та вихідні параметри системи.
Спроектовано схему бази даних, побудовано ER-діаграму, побудовано
об’єктно-орієнтовану модель автоматизованої системи, проаналізовано
загальну архітектуру додатку, побудовано алгоритм рішення.
Програмний продукт розроблено з використанням мови програмування
Java версії 8 [2].
Створений програмний продукт дозволяє прогнозувати схеми і
маршрути прокладання оптимальних систем.
Проведено обчислювальний експеримент, проаналізовано одержані
результати, розроблено рекомендації відносно оптимального розташування
газорозподільних систем.
Перелік посилань:
1. Таха, Хэмди А. Введение в исследование операций, 6-е издание: Пер. с англ. –
М.: Издательский дом „ Вильямс”, 2005. – 912 с.
2. Java SE Runtime Environment 8 [Електронний ресурс]. URL:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ
ПАСАЖИРОПОТОКУ У МЕТРОПОЛІТЕНІ
Автор: ст. гр. КН-50 Соловей Юлія Вадимівна
Керівник: д-р фіз.-мат. наук, проф. Сізова Н.Д.
Міський пасажирський транспорт відіграє істотну роль в економіці
будь-якої країни, регіону або міста, зокрема метрополітен (метро).
Експлуатація метрополітену, організація пасажирських перевезень на ньому
залежить від розмірів і закономірностей пасажиропотоків.
Вивчення пасажиропотоків метрополітену є однією з найважливіших і
актуальних проблем, оскільки на підставі даних про пасажиропотоки
вирішуються завдання проектування, експлуатації та планування роботи
метрополітену.
Дослідження пасажиропотоку метрополітену для вирішення
найважливіших завдань ґрунтується на побудові його математичної моделі. В
даний час для забезпечення роботи метрополітену використовуються
детерміновані моделі [1]. Вони мають складне уявлення, не дозволяють

417

оцінити точність і надійність моделі, не враховують той факт, що
пасажиропотік є випадковим процесом.
У даній роботі процес пасажироперевезень в метрополітені
моделюється системою масового обслуговування [2].
Система метро з точки зору розділу теорії імовірності, а саме теорії
масового обслуговування, представляє собою приклад системи масового
обслуговування.
Така система відноситися до типу систем з очікуванням, де заявка, що
застала всі канали зайнятими, не покидає систему, а стає в чергу і чекає, поки
не звільниться який-небудь канал. Заявкою в даному випадку є покупка
квитка на проїзд (пасажир не покидає станції при наявності черги на
обслуговування), або необхідність поповнити картку, а каналами – автомати
з продажу цих квитків.
Система метрополітену є багатоканальною моделлю, бо в ній є декілька
паралельно обслуговуючих пристроїв, а також багатофазною, бо крім етапу
на придбання квитка, пасажиру також необхідно використати цей квиток на
вході, проходячи крізь турнікети.
Потік заявок в такій системі неоднорідний, кожний транзакт являє
собою пасажира. Окрім того, система метрополітену є замкнутою, бо
джерело вимог знаходиться в самій системі.
На основі створеної математичної моделі розроблена програма
автоматизованого моделювання пасажиропотоку, що базується на
системному підході, інформаційному забезпеченні, вхідних та вихідних
даних, розробленої бази даних та процедурної моделі.
Створення інтерфейсу користувача відбувалося за допомогою
вбудованих в інтегровану середу розробки Borland Delphi функціональних
можливостей [3].
Проведений обчислювальний експеримент, аналіз одержаних
результатів і рекомендацій відносно пасажиропотоку на станції метро
дозволяє з високою вірогідністю прогнозувати стан пасажиропотоку для
будь-якої станції метрополітену.
Перелік посилань:
1. Климов Г.П. Теория массового обслуживания – М.: Изд-во Московского
университета, 2011. – 312 с.
2. Грейди Буч. Язык UML. Руководство пользователя / Грейди Буч, Джеймс Рамбо,
Айвар Джекобсон. – СПб.: Питер, 2004. – 432 с.
3. Осипов Д. Базы данных и Delphi. Теория и практика. – СПб: БХВ-Петербург,
2011. – 752 с.
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ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН З ПРОДАЖУ ГОДИННИКІВ
Автор: ст. гр. КН-50 Кудій Вікторія Дмитрівна
Керівник: ст. викл. Леуненко О. В.
У зв'язку з умовами карантину, особливо актуальними стали онлайн
покупки. Так само це торкнулося і продажу годинників. Тому стало
важливим знайти такий інтернет-магазин, який буде відповідати Вашим
вимогам. Тому було проведено дослідження, які саме вимоги очікують
покупці від інтернет-магазину. А саме: швидка робота, зручний інтерфейс,
зручність використання і наявність різних бонусних систем.
Система бонусів дозволяє покупцям отримувати знижки на товари за їх
попередні придбання у цьому інтернет-магазині та просто при введені деякої
комбінації символів при оформленні замовлення. Це дозволяє набути
постійних клієнтів та популяризувати інтернет-магазин серед інших.
Актуальність обумовлена великою популярністю інтернету та зручною
можливістю для покупок товарів та послуг не виходячи з дому, а система
бонусів і промокодів дозволить залучати більшу кількість покупців до
магазину. Для реалізації такої системи необхідно розробити алгоритм
нарахування та списання бонусів та механізм дії промокодів. Вхідними
даними мають бути кількість бонусів, розмір знижки промокоду та ціна
товарів у корзині. Вихідними даними будуть кінцева вартість товарів у
козині. За допомогою алгоритмічних та математичних засобів можна
розробити таку систему та використовувати її у інтернет-магазині для
покращення обслуговування та залучити більшу кількість покупців.
Для кращого розуміння пропоную ознайомитись з наявними
аналогами.
Інтернет-магазин годинників «Secunda» (https://secunda.com.ua)
представляє з себе магазин з дуже широким вибором годинників. Він має
зручний інтерфейс та красивий дизайн. Стосовно системи знижок, цей
інтернет-магазин має систему промокодів та сертифікатів. Промокоди на
знижку вводяться при оформленні замовлення та забезпечують знижку на
замовлення. Сертифікат також вводиться при оформленні замовлення та
компінсує частину вартості замовлення.
Інтернет-магазин годинників «Ontime watch» (https://ontime.watch) є
магазином з його базовим функціоналом. В ньому наявна система
промокодів. Промокод у цьому магазині вводить при оформленні замовлення
та забезпечує знижку на замовлення.
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Підводячи підсумки можна сказати, що за останні кілька місяців
інтернет-магазини набули високої популярності, але варто загострити увагу,
що інтернет-магазин, який гарно реалізований, має зручний інтерфейс та
систему бонусів та промокодів, приверне більше уваги покупців.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ЛОГІСТИКИ
Автор: ст. гр. КН-50 Качанов Юрій Вячеславович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Долгова Н.Г.
Головною метою транспортної логістики є доставка певного вантажу
необхідної кількості в задане місце і в зазначений час з мінімальними
витратами. Транспортна логістика повинна забезпечити дотримання
наступних функцій: зберігання вантажів під час транспортування, охорону,
документальний супровід, страховку і т.д.[1].
Для побудови концептуальної моделі системи обслуговування в галузі
транспортної логістики, необхідно виявити основні процеси та функції.
Послідовність процесів в транспортній логістиці зображена на рис. 1.

Отримання і
обробка
замовлень

Оформлення
супровідних
документів

Виконання
замовлення

Передача
вантажу в
місці
призначення

Контроль за
реалізацією
транспортної
послуги

Рисунок 1 – Послідовність процесів в транспортній логістиці
На першому етапі було виділено бізнес-процеси. Опис процесів
«Управління транспортуванням товарів» приведено в таблиці 1.
Взаємодія процесу «Управління транспортуванням товарів» з іншими
процесами і зовнішнім середовищем показано в таблиці 2.
Взаємодія процесу «Управління транспортуванням товарів» з іншими
процесами і зовнішнім середовищем на виході процесу наведено в таблиці 3.
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Таблиця 1 – Опис і виділення елементів бізнес-процесу «Управління
№

Характеристика
процесу

Опис

Цілі

1. Визначити єдині вимоги до опису та організації
процесів на підприємстві. 2. Визначення
відповідальних за результати процесу. 3.
Впровадити на підприємстві певний стандарт
ведення документообігу

Зміст діяльності

Змістом процесу «Управління транспортуванням
товарів» є:
1. Отримання і обробка заявок.
2. Оформлення супровідних документів.
3. Виконання заявок.
4. Передача вантажу в місці призначення.
5. Контроль за реалізацією транспортної послуги.

3.

Результат процесу

Головним результатом процесу є вантаж,
доставлений в пункт призначення, документи, що
підтверджують виконання послуги

4.

Власник процесу

Власником процесу є начальник транспортного
відділу

5.

Виконавці процесу

1.

2.

№

Виконавцями є працівники транспортного відділу, а
також працівники інших підрозділів
транспортуванням товарів»
Таблиця 2 – Взаємодія з іншими процесами і зовнішнім середовищем
на вході процесу
Об’єкт
Процес
Виконавець

1

Заявки від споживачів

Отримання і обробка
заявок

Диспетчер

Вантаж, готовий к
Логістичний центр,
Виконання заявок
транспортуванню
водії
Таблиця 3 – Взаємодія процесу «Управління транспортуванням
товарів» з іншими процесами і зовнішнім середовищем на виході процесу
№
Об’єкт
Процес
Виконавець
2

1

Вантаж,
доставлений в
пункт призначення

Передача вантажу в місці
призначення, контроль за
реалізацією транспортної
послуги

Логістичний центр,
водії

2

Документи, що
підтверджують
виконання послуги

Передача вантажу в місці
призначення

Водії
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Діаграма декомпозиції IDEF0 для бізнес-процесу
транспортуванням товарів» має наступний вигляд:

«Управління

Рисунок 2 – Діаграма декомпозиції бізнес-процесу «Управління
транспортуванням товарів»
Після побудови та верифікації моделі слід провести її якісне
дослідження і оптимізацію. Щоб визначити якість створеної моделі з точки
зору ефективності бізнес-процесів необхідно розробити систему кількісних
показників. У якості показників зазвичай виступають витрати і ефекти від
реалізації конкретних процесів.
Перелік посилань:
1. Блінов А.О. Реінжиніринг бізнес-процесів навч. для вузів / під редакцією Блінова
А.О. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2010.
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Секція «ЛЮДИНА ТА НАВКОЛИЩНЄ СЕРЕДОВИЩЕ»
ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ НІМЕЧЧИНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Автор: ст. гр. Е-41 Шевченко Катерина Віталіївна
Керівник: Онищенко Н.Г.
Сфера хімпрому Німеччини є дзеркальним відображенням загального
економічного і науково-технічного розвитку держави. Знайомлячись з
особливостями хімічної промисловості цієї країни, стає більш зрозумілою
ментальність німців, їх унікальне світогляд і вектор цілеспрямованості цих
педантичних і норовливих людей. В цілому, хімічна промисловість
Німеччини унікальна, особливість хімпрому полягає, перш за все, в
здійсненні науково-дослідної діяльності. Уряд Німеччини робить ставку на
випередження конкурентів за рахунок впровадження інноваційних
технологій, це стосується як виробничої бази хімічного комплексу, так і
продукції, виробленої підприємствами.
Хімічна промисловість дуже тісно співпрацює, в першу чергу, з
машинобудівної галуззю. Хімпром і машинобудування Німеччини розділили
між собою чільну роль в народному господарстві цієї країни. Також, від
хімпрому повністю залежні: приладобудування, металургія, сільське
господарство, паливно-енергетичний сектор і оборонна промисловість.
У питаннях якості і кількості продукції хімічного виробництва,
Німеччина конкурує тільки з 3-ма державами: Китай, США і Японія.
З метою зміцнення свої конкурентних позицій, в сфері експорту
хімічної продукції, Німеччина активно розвиває своє виробництво в
зарубіжних державах. Сьогодні, хімічна промисловість Німеччини присутні
на території багатьох країн Африки, Азії та державах СНД.
Німеччина є країною з добре розвиненою промисловістю і сільським
господарством. З цих двох сфер і складаються її основні проблеми екології.
Вплив на природу від промислових підприємств і обробку полів становить
90% антропогенного навантаження на екологічну систему.
Незважаючи на відмінні технології, що застосовуються на німецьких
заводах, повністю виключити потрапляння шкідливих речовин в атмосферу
не можна. Навіть в системах замкнутого циклу і багаторазової вторинної
переробки все одно залишається нехай і маленький, але відсоток «вихлопу».
З огляду на високу щільність заводів і фабрик, це дає про себе знати
погіршенням складу повітря над великими промисловими районами.
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При певних умовах (відсутність вітру, яскраве сонячне світло, плюсова
температура повітря) над найбільшими німецькими містами можна
спостерігати зміг. Це туман, що складається з найдрібніших частинок
вихлопних газів автотранспорту, викидів з підприємств і інших
забруднювачів. Промисловий зміг здатний перетворюватися в фотохімічний,
коли складові речовини вступають в реакцію один з одним, утворюючи нові
сполуки. Такий тип смогу особливо небезпечний для людини, викликаючи
різні реакції організму - кашель, задишку, сльозотеча і т.д.
Добре розвинене сільське господарство Німеччини широко
використовує пестициди. Розпилення пестицидів над полями, як правило,
здійснюється за допомогою авіації. При цьому хімікати потрапляють не
тільки на культивовані рослини, але також і на дику рослинність, в водойми.
Даний факт призводить до отруєння великої кількості комах і дрібних
тварин. Причому негативний вплив може відбуватися по харчовому
ланцюжку, коли, наприклад, страждає птах, яка з'їла отруєного коника.
1.
2.
3.
4.
5.

Перелік посилань:
https://promvesti.com/ximicheskaya-promyshlennost-germanii/
https://ecoportal.info/ekologicheskie-problemy-germanii/
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/ger/999.html
https://migrant.biz.ua/nimechina/zhittya-de/promyslovist-v-nimechchyni.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/geograf/23640/

ВПЛИВ СКИДУ ГЛИБОКООЧИЩЕННИХ ТА НЕОЧИЩЕНИХ
СТІЧНИХ ВОД НА НІТРИФІКАЦІЮ В ПРИРОДНИХ ВОДОЙМАХ.
Автор: ст. гр. Е-32 Авдієнко Ірина Андріївна
Керівник: д-р техн. наук, проф. Юрченко В.О.
Проблема сучасного суспільства – деградація екосистем водних
об’єктів та втрата ними здатності до самоочищення в умовах інтенсивного
техногенного навантаження (скиду міських та промислових стічних вод,
неочищених зливових стоків та ін.) Одним з найважливіших елементів
самоочищуючої здатності природних водойм є активність «самоочищення»
від сполук азоту – процесу, зумовленого мікробіологічною нітрифікацією.
Метою роботи є експериментальне визначення активності процесів
«самоочищення» за активністю нітрифікації в р. Уди та в р. Сів.Донець на
ділянках до та після скиду стічних вод.
Об’єктом експериментальних досліджень були: водне середовища в р.
Уди на ділянках 500 м до та 500 м після скиду очищених міських стічних вод
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(СВ); водне середовища в р. Сів. Донець на ділянках 500 м до та 500 м після
скиду СВ Зміївської паперової фабрики; стічні води Міських очисних споруд
(МОСВ) м. Харкова №2 та Зміївської паперової фабрики перед скидом.
Активність нітрифікації визначали в лабораторному експерименті при
інкубуванні проб води (по 2,5 дм3) протягом 30-36 діб та контролі через
певні проміжки часу концентрації сполук азоту.
Розраховані за даними лабораторного експерименту біокінетичні
константи нітрифікації представлено в табл. 1. Як видно в р. Уди до скиду
очищених стічних вод Ks на порядок вище ніж після скиду, що свідчить про
значно нижчу спорідненість ферментів нітрифікації до амонійного азоту на
ділянці до скиду. Швидкість нітрифікації на ділянці після скиду стічних вод
більш ніж вдвічі перевищує цей показник до скиду. Розрахунок швидкості
нітрифікації в воді р. Сів.Донець на ділянці м. Зміїв показав, що скид стічних
вод Зміївської паперової фабрики в р.Сів.Донець приблизно на 59%
пригнічує швидкість нітрифікації у водоймі.
Таблиця 1 – Біокінетичні показники нітрифікації в воді природних
водойм
Водойма
Ділянка відбору
Ks- константа
Vmax нітрифікації,
3
проб
Міхаеліса, мг/дм
мг N-NH4 /(дм3 добу)
Р. Уди
до скиду СВ
1,7
0,48
після скиду СВ
0,17
1,29
р.Сів.Донець до скиду СВ
0,01
0,22
після скиду СВ
0,012
0,07
Для визначення чинників негативного впливу стічних вод на
нітрифікацію в р. Сів. Донець виконали аналіз стічної води. Результати
гідрохімічних досліджень представлені в табл.2.
Таблиця 2 – Показники якості води в природній водоймі (р. Сів.Донець) та
стічних вод Зміївської паперової фабрики
Показники
СВ
pH
Конц. Солевміс
Сухий
ХСК, мг/дм3
N-NH4, т, мг/дм3
залишок
прискорени
3
3
мг/дм
мг/дм ,
м/
висушений/ арбітражним
прожарений
методом
Зміївської
8,2
1,31
619
1067/967
360/424
паперової
фабрики
МОСВ №2
7,6
1,8
680
725
/40
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Як видно, концентрація органічних речовин (ХСК) в СВ Зміївської
паперової фабрики мала високі концентрації (порівняно з МОСВ №2), які
були недопустимими для скиду таких СВ в природні водойми.
За результатами роботи можемо зробити наступні висновки.

Скид стічних вод з очисних споруд м. Харкова, які здійснюють
глибоку біологічну очистку з нітрифікацією, підвищує активність процесів
нітрифікації в р.Уди майже втричі.

Скид недоочищених стічних вод Зміївської паперової фабрики на
59 % пригнічує нітрифікацію у р. Сів.Донець.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПОБУДОВИ БІОРИТМІВ ЛЮДИНИ
Автор: ст. гр. Кн-41 Міщенко Богдан В’ячеславович
Керівник: Онищенко Н.Г.
Сьогодні темпи науково-технічного прогресу набувають стрімкого
зростання і пред'являють високі вимоги до наукових та дослідницьких
колективів, команд та груп співробітників, що разом працюють над
проектами щодо їх сумісності та ефективності в контексті виконання
поставленої задачі, тому проблема актуальності біоритмів є однією з
важливих на сьогоднішній день. Нераціональне використання своїх
можливостей та недооцінювання взаємовпливу членів команди один на
одного часто є наслідком незнання біологічних законів, еволюційних
передумов, адаптивних можливостей людини та нюансів сумісності.
Знаючи стан біоритмів, людина отримує уявлення про свою схильності
до фізичної активності, емоційної сприйнятливості та інтелектуальної
діяльності в той чи інший день. В подальшому ця інформація може бути
використана як для планування видів своєї активності так і для формування
робочих команд с урахуванням специфіки циклової сумісності членів групи.
Строга математична визначеність ритмів дозволяє за відомою датою
народження людини завчасно вирахувати її критичні дні. В такі дні людині
не залишається нічого іншого, як обминати небезпечні місця, утримуватися
від прийняття рішень, з особливою увагою відноситися до ситуацій, в яких
організм піддається тим чи іншим випробуванням. Тому теорія біоритмів
попереджує людину від невимушених помилок, зменшує ризик діяльності,
пом'якшує шкідливість, яка “приноситься” нещасливими днями. Особливості
стану індивідуума в позитивному і негативному напівперіодах усіх трьох
циклів: фізичний (період 23 доби), емоціональний (період 28 діб) і
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інтелектуальний (період 33 доби), – початкові фази яких співпадають з
моментом народження людини.
Актуальність створення програмного додатка, дослідження полягає в
тому, що при активній життєдіяльності необхідні знання про коливання своїх
властивостей, про інтелектуальний, емоційний та фізичний потенціали, які
можна використовувати при плануванні своєї робочої та іншої діяльності,
для цього розроблено автоматизовану систему побудови біоритмів (Рис. 1).

Рисунок 1 – Програмний додаток «Сумісність біоритмів»
За допомогою програмного додатку «Сумісність біоритмів» можна
вирахувати сумісність двох і більше осіб, як за окремими циклами, так і
середньоінтегральну оцінку їхньої сумісності (Рис. 2).

Рисунок 2 – Визначення емоціонального циклу
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Для розрахунку календаря біоритмів, побудови графіків застосовується
комп'ютерне моделювання і шляхом побудови діаграми була проведена
візуалізація отриманої моделі.

ОЦІНКА ВПЛИВУ НАФТОВМІСНИХ ПОВЕРХНЕВИХ СТІЧНИХ ВОД
НА ФІТООБ’ЄКТИ
Автор: ст. гр. Е-32 Ліпіна Ельвіра Рамізівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Мельнікова О.Г.
З огляду на сучасні світові тенденції щодо розвитку світової
транспортної системи, не перший план виходять рід техногенних небезпек,
зокрема забруднення поверхневих стічних вод нафтопродуктами. Сніг є
сорбентом забруднюючих речовин, що надходять повітряним шляхом, і є
потенційним забруднювачем ґрунтових екосистем.
Об’єктом дослідження слугував сніговий покрив відібраний уздовж
автомобільних доріг м. Харків. Вміст НП визначали гравіметрично.
Екологічну небезпеку нафтовмісних поверхневого стоку зимового сезону
(снігу) на територіях, що прилягають до автомобільних доріг, оцінили по
таким біоіндикаційним показникам, як енергія проростання насіння (ЕПН)
(табл. 1) та приріст біологічної маси на 15 добу від сходів (табл. 2).
Таблиця 1 – Біоіндикаційна оцінка нафтовмісних поверхневих стічних
вод зимового сезону (сніг) за показником ЕПН в динаміці відстані від
автомобільної дороги.
Об’єкт
Відстань від
Вміст НП,
Енергія проростання
3
дослідження
об’єкта
мг/дм
насіння, %
дослідження, м
1доба
2 доба 3 доба
Пшениця
Контроль
-0
0
96
96
№1
15
50
1
94
96
№2
1,5
300
0
92
93
Лен
Контроль
-0
0
24
75
№1
15
50
0
21
72
№2
1,5
300
0
17
66

428

Необхідно відзначити, що в даній роботі ЕПН розглядався, як
короткострокова біоіндикація (3 доби), а приріст біомаси – довгострокова (15
діб).
Таблиця 2 – Вплив вмісту НП у поверхневих стічних вод зимового
сезону (сніг) на приріст біологічної маси різних культур рослин на 15 день
пророщення.
Об’єкт
Вміст НП,
Приріст біомаси, г
3
дослідження
мг/дм
Пшениця
Лен
Контроль
0
2,95
0,496
№1
50
2,93
0,488
№2
300
2,22
0,475
Як видно з результатів досліджень при порівнянні двох міських доріг
№1 та №2 майже з однаковою інтенсивністю руху, при збільшенні відстані
концентрація НП в сніговому покриві зменшується майже у 6 разів, але
навіть на відстані 15 м залишалась досить високою, що свідчить про
атмосферний шлях перенесення НП.
При оцінці ЕПН лену було виявлено класичну динаміку пригнічення
цього показника в залежності від підвищення концентрації НП у
досліджуваних поверхневих стічних водах. У зразках №2, з найвищім
вмістом НП (концентрація НП 300 мг/дм3), ЕПН льону була знижена на ~
12%, а у зразку №1 з найнижчим вмістом НП цей показник був знижений
майже на 4%. Натомість насіння пшениці виявили досить стійкими до такого
полютанту, як НП, ЕПН в нафтовмісному середовищі залишалась на рівні
контрольного. Таким чином, можна стверджувати, що при використання
короткотривалого показника біоіндикації – ЕПН, доцільніше обирати такий
фітооб’єкт, як льон, оскільки реакція його насіння за цим показником є більш
вираженою.
В ході лабораторних досліджень встановлено, що у зразку №2
(концентрація НП 300 мг/дм3) зниження приросту біомаси у насіння пшениці
склало 24,7%, а у льону – 4,4% у порівнянні з відповідними контролями,
тобто суттєво співпадала з показниками оцінки ЕПН.
Таким чином, можна стверджувати, що при використання більш
тривалого показника біоіндикації – приріст біомаси, доцільніше обирати
такий фітооб’єкт, як пшениця, оскільки її реакція за цим показником є більш
вираженою.
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ВПЛИВ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ НА САМОПОЧУТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТІВ
Автор: ст. гр. Е-21Ковальова Анастасія Сергіївна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Левашова Ю.С
Серед хімічних складових повітря в приміщенні СO2 має велике
гігієнічне значення. Саме тому 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.
Мета роботи — використовуючи термогігрометра - сигналізатора HT2000 визначити концентрацію СО2 в лекційній аудиторії та лабораторії,
зробити висновок щодо приросту цього показнику у залежності від кількості
присутніх людей та тривалості їх знаходження.
Експериментальні
дослідження
проводилися
за
допомогою
термогігрометра - сигналізатора HT-2000. Діапазон змін концентрації СО2
протягом експерименту склав 912÷3468 мг/м3 (450÷1900ppm). Результати
досліджень зведено в таблицю 1.
Таблиця 1 - Результати експериментальних досліджень
Час заміру, хв
Перед початком занять
Через 5 хв. після початку
Через 20 хв. після початку
Через 30 хв. після початку
Через 40 хв. після початку
Через 80 хв. після початку
Через 90 хв. після початку
Час заміру
Перед початком занять
Через 5 хв. після початку
Через 20 хв. після початку
Через 30 хв. після початку
Через 40 хв. після початку
Через 80 хв. після початку
Через 90 хв. після початку

Лабораторія
Двоокис
Двоокис
вуглицю, ppm вуглицю, мг/м3
500
912
650
1186.7
780
1424
1108
2022.9
1204
2198
1500
2738.6
1900
3468.8
Лекційна аудиторія
Двоокис
Двоокис
вуглец, ppm
вуглицю, мг/м3
450
821.5
500
912
980
1789
1126
2055.8
1296
2366
1403
2561
1500
2738.6
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Температура,
о
С
18.1
18.3
19
19.5
20
21.8
22
Температура,
оС
18.2
18.5
18.9
19
19.1
21.4
21

Вологість,%
40.1
40
39.5
39.8
39.5
38.1
37
Вологість, %
46.5
46
45.3
45
44.6
39.2
39

На графіку представлена залежність концентрації від часу перебування
здобувачів вищої освіти в лекційній аудиторії (ряд 1) та лабораторії (ряд 2).
Точки вимірів відповідають часу від початку до закінчення пари (дві
академічні години).
КонцентраціяСО2, мг/м3

2000
1800
1600
1400
1200

Ряд1

1000

Ряд2

800
600
400
200
0
1

2
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7

Контрольні точки вимірів

Рис 1 - Дані експериментальних досліджень зміни концентрації СО2 в об’ємі
приміщення лекційної аудиторії
Висновки. Для забезпечення нормованих параметрів повітря
приміщень необхідно: обов'язково провітрювати приміщення до початку
якогось процесу та після; залишати вікна неповністю зачиненими.

РАДІОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Автори: ст-ти гр. Е-11 Дундукова Ірина Олександрівна, Геммі Лейла.
Керівники: канд. техн. наук Косенко Н.О., зав. лаб. Багмут Л.Л.
Знання і розуміння процесів виникнення природної і штучної
радіоактивності, дії радіації на організм людини, поняття про дози
випромінювання, радіаційний фон продуктів харчування, володіння
методами вимірювання радіації є, безумовно, актуальною проблемою
сучасної науки.
Людина зазнає опромінення двома способами: радіоактивні речовини
можуть знаходитись поза організмом і опромінювати його ззовні, у цьому
випадку йдеться про зовнішнє опромінення. Або ж радіоактивні речовини
можуть перебувати в повітрі, яким дихає людина, в їжі, чи у воді, і потрапити
в організм. Перед тим як потрапити в організм людини, радіоактивні
речовини проходять складний шлях у навколишньому середовищі.
Можна виділити наступні шляхи потрапляння радіонуклідів в організм
людини через продукти харчування: рослина – людина; рослина – тварина –
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молоко – людина; рослина – тварина – м’ясо – людина; атмосфера – опади –
водойми –риба – людина.
Розрізняють поверхневе та структурне забруднення харчових продуктів
радіонуклідами. При поверхневому забрудненні радіоактивних речовин, ті,
що переносяться повітряним середовищем, осідають на поверхні продуктів,
частково проникаючи всередину рослинної тканини. Структурне
забруднення обумовлене фізико-хімічними властивостями радіоактивних
речовин, складом ґрунту, фізіологічними особливостями рослин.
Радіація буває наступних видів:

альфа-частинки;

бета-частинки;

гамма-випромінювання;

рентгенівські промені;

нейтрони
Особливо небезпечними є альфа-частинки, бета-частинки і гаммавипромінювання. Ступінь впливу буде залежати від типу, часу і частоти
випромінювання.
Відповідно до «Норм радіаційної безпеки» нормальний рівень
радіаційного фону визначений до 0,60 мкЗв / год (до 60 мкР / год).
Відносний ступінь радіаційної безпеки характеризують такі значення
доз:
- менше 0,30 мкЗв / год - опромінення не перевищує середніх значень
для населення;
- від 0,30 мкЗв / год до 0,60 мкЗв / год - підвищене опромінення;
- більше 0,60 мкЗв / год -високе опромінення.
Як зменшити шкідливий вплив радіації?
Овочі. Зменшити радіоактивне забруднення всіх овочів і фруктів
допомагає зняття шкірки, промивання і замочування у воді з додаванням
солі. Так, 4-годинне вимочування у воді картоплі виводить з коренеплодів до
40% радіоактивних речовин. Видалити від 30% до 50% радіоактивних
речовин з моркви, буряка і томатів допомагає також гасіння.
Гриби. Щоб знизити вміст цезію-137 в грибах, їх потрібно очистити від
залишків моху і грунту, зняти шкірку з капелюшків (у деяких видів). Потім
замочити на 2 години, після чого відварити протягом 40-60 хвилин в
підсоленій і підкисленою оцтом воді. Відвар за цей час слід злити 3 рази.
Як перешкодити процесу накопичення радіонуклідів в організмі?
Ризик шкідливого впливу радіації через харчування знижується при
вживанні в їжу продуктів: з високим вмістом калію; багатих кальцієм;
кольорових овочів і ягід; харчових волокон. Потужний захист від шкідливого
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впливу радіації забезпечує мікроелемент селен. Він міститься в грибах,
морепродуктах, кокосі, печінці птиці, курячих яйцях, часнику. Щоб вивести
радіонукліди з організму, лікарі рекомендують також пити більше рідини. У
деяких випадках призначають прийом відварів сечогінних трав курсами.
Корисні і продукти з високим вмістом пектину - яблука, слива, свіжі соки з
м'якоттю, мармелад, фруктові желе.

ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ МЕТОДОМ
НЕЧІТКИХ МНОЖИН
Автор: ст. гр. Е-32 Грінка Єлизавета Сергіївна
Керівник: д.т.н, доц. Крот Ольга Петрівна
Відходами називаються продукти діяльності людини в побуті, на
транспорті, в промисловості, які не були використані безпосередньо в місцях
утворення, але які можуть бути реально або потенційно використані в якості
сировини в інших галузях господарства або в ході їх переробки.
Існує декілька способів утилізації твердих побутових відходів, які
представлено на рисунку 1.
ТПВ 100%
Жилий фонд
Пункти
приймання
вторсировини у
населення

Селективний відбір
вторсировини у
населення у
контейнери

Компактування

Нежилий фонд
Відбір відходів з
підвищенним
вмістом харчової
фракції

Селективний відбір
відходів комерційних
ринків, торгівельних
установ

Збір
макулатури з
компактних
джерел

Сортування

Хвости сортування

Алюміній
На спалювання та
захоронення

Полімери
Скло
Макулатура
Текстиль
Метали

Макулатура

Брикетування

Склотара

Пресування

Переробка та реалізація

Рисунок 1- Традиційна схема поводження з відходами
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Мета роботи – за допомогою методологічного апарату аналізу ієрархій
визначити найбільш оптимальний метод утилізації відходів в залежності від
їх хімічного та морфологічного складу.
У багатьох країнах світу використовується спосіб знешкодження
відходів за допомогою спалювання. Це найбільш універсальний, надійний і
ефективний в порівнянні з іншими. У деяких випадках він є єдино можливим
способом знешкодження промислових і побутових відходів. Досить
ефективний при знешкодженні медичних відходів. Спосіб застосовується для
утилізації відходів у будь-якому фізичному стані: рідких, твердих,
газоподібних і пастоподібних. Разом із спалюванням можливе використання
теплової та електричної енергії для потреб населення.
В Україні тверді побутові відходи зберігаються на полігонах. Полігон це комплекс техніки і споруд, що забезпечують ізоляцію і поховання
сміттєвих мас. До його складу входять під'їзні шляхи з твердим покриттям,
котлован для поховання, господарські споруди, техніка для транспортування
і ущільнення сміттєвих мас. Недоліками складування відходів на полігонах є
небезпека для усіх компонентів навколишнього середовища, самозаймання та
використання значних за розміром ділянок ландшафту. В процесі
розкладання сміття на полігоні утворюється газова суміш звалища – синтезгаз. З одного боку це найбільш небезпечний, але одночасно при
організованому компостуванні відходів – й найбільш корисний продукт, що
виділяється. Отриманий з твердих побутових відходів компост має високий
вміст ксенобіотиків, його рекомендується використовувати тільки локально
для підтримки санітарних норм техногенного ґрунту полігону, в лісових
розсадниках, при озелененні компост може вживатися за деяких умов. Отже
варіанти, які підлягають багатокритеріальному аналізу: термічне
знешкодження відходів, складування на полігонах та компостування. Були
вибрані критерії, за якими оцінувалися варіанти: найменший рівень
негативного впливу на навколишнє середовище; необхідність у сортуванні;
можливість отримання корисного продукту; площа території, що займає
установка; вартість обладнання, питомі капітальні витрати; соціальне
визнання (громадська думка).
Висновок. Застосування методу аналізу ієрархій для вирішення задачі
про оптимізацію поводження з відходами дозволяє побудувати модель
конструктивного прийняття рішень проблеми вибору утилізації твердих
побутових відходів в залежності від якісних та кількісних характеристик.
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МІКРОПЛАСТИК – ЗАГРОЗА ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА
Автор: ст. гр. Е-32 Шумейко Дарина Олегівна
Керівник: ас. Онищенко Н.Г.
Широке використання пластикових виробів в промисловості та побуті
зумовило виникнення проблеми накопичення пов'язаних з ними відходів.
Мікропластик – це частки пластика розміром трохи менше за п'ять
міліметрів. Його розділяють на дві групи - первинний і вторинний.
Первинний мікропластик з'являється при зносі автомобільних шин і
дорожнього покриття, а також при пранні синтетичних тканин, від яких
відшаровуються сотні тисяч мікроволокон, які з рештою потрапляють до
каналізації. Вторинний мікропластик з'являється з великого пластикового
сміття. Коли пакети, одноразовий посуд, пляшки і інші відходи викидають,
вони поступово розпадаються на все дрібніші шматочки, зберігаючи при
цьому свою молекулярну структуру.
Пластична маса – матеріал, основою якого є полімер, що перебуває під
час формування виробу у в'язкорідкому чи високоеластичному стані, а під
час експлуатації – в склоподібному чи кристалічному стані. Сировиною для
отримання полімерів є нафта, природний газ, кам'яне вугілля, сланці. Першу
пластмасу було отримано британським металургом і винахідником
Александером Парксом у 1855 році.
Поштовхом до поширення пластмаси, було прагнення зменшети
використання папіру. Спочатку папір був винайден як інструмент
спілкування і передачі інформації, з рештою став частіше використовується в
якості упаковки. Тим самим збільшив обсяги вирубки дерев. Для того, щоб
зробити папір, потрібно в два рази більше енергії, ніж для виготовлення
пластикового мішка. Отже на той час пластмаса була революційним
відкриттям.
Проблема забруднення середовища мікропластіком стала актуальна
саме зараз, тому що до цього його кількість не викликала побоювань. Тепер
же він накопичився і став причиною невидимого, але небезпечного
забруднення. Мікропластик забруднює наше середовище проживання, його
кінцева зупинка – організми людини, тварин, риб, птахів, комах.
Дослідники говорять, що мікропластик потрапляє в харчові ланцюги,
так як його поїдають всі тварини - від зоопланктону до риб і птахів. Тому він
може накопичуватися в тканинах живих організмів. Разом з тим, в пластик
часто додають токсичні домішки - барвники та вогнетривкі добавки.
Потрапляючи в травну систему тварин, вони можуть викликати
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пошкодження органів, запалення кишечника і впливати на репродукцію.
Також ці мікрочастинки легко вбирають інші токсичні речовини, наприклад,
пестициди і діоксини, а потім так само легко виділяють їх в організм, в який
вони потрапили.
Сьогодні він усюди: великі відходи у землі, а мікроскопічні частини
пластику у воді. І найгірше те, що якщо навіть прямо зараз ми всі припинимо
ним користуватися, він залишиться на планеті ще років 1000, допоки не
розкладеться остаточно. Але все регулюється за допомогою раціонального
користування та сортування отриманого смітття.
Підсумовуючи можно сказати, що мікропластик виникає в результаті –
нераціонального використання самого пластику та його відходів. А отже
потрібно переробляти пластик і менше ним користуватися у побуті.
Література
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ВАЖЛИВИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПИЛУ ВИРОБНИЦТВ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ
Автори: ст. гр. Е-21 Ковальова Анастасія Сергіївна,
ст. гр. Е-32 Кузнецов Валентин Валерійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Пономарьов К.С
Дослідження за екологічним станом повітряного басейну України
(500 станцій якості повітря) показують, що стан атмосферного повітря
критичний, особливо у великих містах. Так, індекс якості повітря за останній
час досягав позначки 376, при безпечному для людини рівні 50. Індекс якості
повітря включає контроль за такими забруднювачами: діоксид сірки (SO2),
тверді частинки (PM10), дрібні тверді частинки (PM2.5), діоксид азоту (NO2),
оксид вуглецю (CO) і озон (O3). Одними з ключових є PM10 та PM2.5.
Науковцями доведено, що навіть незначне їх перевищення призводить до
порушення екологічної безпеки, підвищення рівня захворюваності населення.
Антропогенними джерелами частинок – багато видів виробництв (особливо
виробництво цементу, кераміки, цегли, плавильне виробництво), транспорт,
спалювання палива, будівництво, та ін. Екологічна проблема, створювана
PM10 (частинки з розміром до 10 мкм) та PM2.5 (частинки з розміром до
2,5 мкм), вирішується дуже повільно і лише в окремих галузях
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промисловості. До того ж дисперсний склад пилу, що утворюється на різних
виробництвах, і є складовою PM10 та PM2.5, залишається мало вивченим.
Мета дослідження – визначити екологічно важливі характеристики
пилу цементу та затирки, що утворюється на виробництвах будівельних
сумішей.
Визначення дисперсного складу пилу виконували методом
мікроскопіювання – вимірюванням частинок із застосуванням окуляр
мікрометра, характеристики частинок пилу (площа частинки, периметр,
відношення сторін) визначали за допомогою програми ImageJ. Еквівалентний
діаметр та характеристики розраховували в програмі Microsoft Excel.
На виробництві будівельних сумішей утворюються такі види пилу, як
цементний, піщаний, крейди, затирки та інших готових будівельних сумішей.
Вибрано пил цементу, як найбільш поширений пил таких виробництв, і пил
затирки, як пил, який включає найдрібніші частинки, бо використовується
для фінішних робіт у будівництві. Результати дослідження дисперсного
складу пилу підприємства з виробництва будівельних сумішей наведено в
табл. 1.
Таблиця 1 – Дисперсний склад пилу
Вміст частинок кожної фракції, %
Вид пилу
Медіана, мкм
2,5 мкм
2,5 - 10 мкм
10 мкм
Цемент
96,5
3,2
0,3
0,4
Затирка
73,0
26,0
1,0
1,5
Найбільша кількість частинок пилу цементу 15 % – це частинки 0,2
мкм, мінімальний діаметр частинок – 0,1 мкм, максимальний – 16,7 мкм.
Найбільша кількість частинок затирки 31 % – це частинки з розміром 1 мкм,
мінімальний діаметр частинок – 0,67 мкм, максимальний – 114 мкм.
Визначено округлість частинок цементу і встановлено, що для РМ2,5 – 0,9
(округла форма), для РМ10 – 0,5 (округла із значними випуклостями), для
частинок більше 10 мкм складає 0,3 (дуже нерівна поверхня). Визначено
округлість частинок затирки і встановлено, що для РМ2,5 – 0,9 (округла
форма), для РМ10 – 0,8 (округла з випуклостями), для частинок більше 10 мкм
– 0,4 (дуже нерівна поверхня). Частинки округлої форми швидше осідають,
але легше проникають в легеневу тканину людини, з випуклою поверхнею –
повільніше осідають, і складніше виводяться з органів дихання. Об'ємний
коефіцієнт форми частинок показав, що частинки цементу і затирки усіх
діаметрів близькі до кулястої або кубічної форми з середнім відношенням
ширини до довжини 1,7.
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Як видно, в пилу цементу та затирки переважають РМ10 та РМ2,5, а це
свідчить про те, що такий пил є дрібнодисперсним, а отже екологічно дуже
небезпечним.

ВИКОРИСТАННЯ ДОЩОВОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ В
УКРАЇНІ
Автори: ст. ГРВм - 57 Волікова Євгенія Віталіївна,
ст. гр. Е-32 Калінкіна Марія Володимирівна.
Керівники: ас Нестеренко О.В.
В наш час для населення важливим стає питання економії у воді.
Звернемо увагу на атмосферні опади,щоб їх використовувати та збірати в
ємності для поливу садів, городів та інших потреб.
Для зібрання дощової води та снігу підходять резервуари з бетону,
оцинкованої сталі, поліетилену, скловолокна та ін., тобто з матеріалів, які не
змінюють властивості з плином часу і сумісних з якістю акумулюється води.
Система транспортування води - це водозливний комплекс, за
допомогою якого зібрана з даху вода транспортується на очисний вузол і
потім в накопичувальний резервуар.
Мета – оцінка хімічного складу дощових опадів з встановленням
можливості використовувати її для поливу городу та саду та використанні у
системах водопостачання та каналізації у будівлях
Дощова вода містить менше забруднюючих речовин у порівнянні з
водами з усіх інших джерел. Це пов'язано з тим, що вона не стикається з
ґрунтом, гірськими породами, не розчиняє солі та мінерали та т.п.
Для атмосферних опадів, їх забруднення залежить від режиму та
інтенсивності їх випадання, а також від інтервалів між їхнім випаданням.
Атмосферні опади мають водневий показник (рН) – 5,6, у кислотного дощу
він нижче і, при досягненні певного рівня, така вода підкисляє ґрунти, вбиває
корисні бактерії водойм і велику частину комах та земноводних.
В країнах ЄС застосування дощової води передбачено рядом
документів: EN 1717 (рекомендації щодо безпечного підключення та
обладнання систем для захисту від зараження мережі питної води), DIN 1989
(вимоги до систем використання дощової води при змиванні туалетів,
охолодженні, митті та чистці), DIN 2403 (маркування мережі із дощовою
водою).

438

В Україні застосовують ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до
води питної, призначеної для споживання людиною» для питної води, у
частині загального переліку показників якості відповідає вимогам ЄС.
В Україні використання дощової води поки не регламентоване.
Експериментальні дослідження проводилися у лабораторії кафедри
безпеки та життєдіяльності у Харківському національному університету
будівництва та архітектури (ХНУБА), результати досліджень представлені в
таблиці.
Таблиця - Хімічний склад снігового покриву та дощової води
за лютий 2020 р
№
Показники
Значення в
Значення в
Значення в пробі
пробі (кровля)
пробі
(р-н Салтівка )
( парк
Шевченко
Т.Г. )
1
2
3
4
5
1 pH
6,48
6,6
7,5
2 Завислі
5,2
5,4
1,8
речовини,
мг/дм3
3 Азот
0,95
0,89
0,88
амонійний,
мг/дм3
З таблиці у досліджуваної дощової воді виявлені з'єднання групи азоту,
тобто це показує що забруднення атмосфери залізом відбувається, але водний
показник у нормі.
Висновок: Рекомендуємо збирати та використовувати атмосферні
опади, як додаткову систему поливу садів, городів та в подальшому
розробити зворотну систему водопостачання, яка буде відповідати певним
вимогам якості води для потреб населення і принципам раціонального
використання природних ресурсів також зменшити водозабір поверхневих і
підземних вод і, отже, запобігти осіданню ґрунту.
Збір дощової води та снігу зменшує кількість використовуваної
колодязної води.
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Секція «МЕХАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ»
ПОРІВНЯННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МАШИН ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОГО ГІПСУ
Автор: ст. гр. Мм-11 Мармаза Карина Романівна
Керівник: д-р техн. наук, проф. Вінниченко В.І.
Найпоширенішими в даний час машинами для отримання гіпсового
в'яжучого є: обертові печі (барабани), гіпсоварильні котли, демпфери та
автоклави.
В обертових барабанах обпалюють матеріал, що подається у вигляді
щебеню. Матеріал під час обертання барабана рухається від верхнього завантажувального - кінця барабана до нижнього - розвантажувального.
Газовий потік, отриманий при спалюванні палива, передає тепло
різнофракційним шматкам матеріалу. Великі шматки виходять з барабана
недовипаленими в середині, а дрібні - з перепалом. В результаті - ступінь
випалу є неоднорідною. У гіпсоварильному котлі вихідним матеріалом є
порошок. Котел являє собою посудину зі сферичним днищем, всередині
якого обертається мішалка, яка перемішує порошок. Зовнішній обігрів котла
призводить до значної різниці температур, між матеріалом, прилеглим до
стінок та матеріалом, що знаходяться на відстані. Водяна пара, що
виділяється при дегідратації, піднімається вгору всередині гіпсового
порошку, приводячи в рух порошок. Обсяг порошку всередині котла
збільшується, а зовні поведінка маси гіпсового порошку нагадує кипіння
рідини. Тому процес випалу гіпсу в гіпсоварильних котлах назвали варінням
гіпсу. Важливим фактором інтенсифікації процесу випалу гіпсу є ретельне
перемішування матеріалу, завдяки чому швидше досягається більш
рівномірний розподіл температури в матеріалі.
У розглянутих вище машинах процес випалу протікає при
атмосферному тиску. Якість отриманого в'яжучого, що визначається
міцністю на стиск відповідає марці 5 - 8 МПа. Більш високу марку
отримують в герметичних апаратах: демпферах і автоклавах при
підвищеному тиску пара. У демпфері тиск створюється парою, які
виділяються при перетворенні двугидрата сульфату кальцію в напівгідрат, а в
автоклав пар ще і нагнітають ззовні. Автоклав являє собою апарат,
найчастіше, циліндричної форми. В автоклав матеріал для теплової обробки
подають у вигляді щебеню або пресованих виробів.
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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
на одиницю готової продукції в порівнянні з гіпсовими в'яжучими,
отриманими в котлах і обертових барабанах, що робить гіпс, отриманий за
допомогою таких технологій дуже дорогим.
Значна різноманітність технологічних схем та машин для отримання
гіпсових в'яжучих є свідченням того, що раціональна технологія та машина
для дегідратації двуводного гіпсу ще не знайдена.
Показано, що машини, які за теперешнім часом застосовують для
виробництва будівельного гіпсу, мають високі показники енергоємності.
Експериментально підтверджено, що отримання будівельного гіпсу в
підвішеному стані сприяє зниженню енергетичних показників процесу.
Встановлено, що за кілька секунд випалу можливе отримання якісного
продукту.
Наведено порівняльні характеристики основних показників роботи
гіпсоварильного котла і новоствореного обладнання - помольно-обжигового
агрегату.

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИПАЛУ В ОБЕРТОВИХ ПЕЧАХ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО ТА ДОЛОМІТОВОГО КЛІНКЕРА
Автор: ст. гр. Мм-11 Ярошенко Павло Валерійович
Керівник: д-р техн. наук, проф. Вінниченко В.І.
Основним напрямком розвитку цементної промисловості є зниження
енерговитрат на виробництво продукції з одночасним зменшенням
навантаження на навколишнє середовище. Доломітові породи - одна з
поширених і недостатньо освоєних будівельною промисловістю різновидів
мінеральної сировини. Вони можуть застосовуватися для виробництва різних
типів в'яжучих речовин і будівельних матеріалів на їх основі. З
використанням доломітових в'яжучих речовин виготовляються різні види
оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів [1]. Одним з переваг таких
в'яжучих речовин є значно менші енергетичні витрати на випал, в порівнянні
з виробництвом портландцементу.
Випал доломітового клінкера в порівнянні з портландцементним
клінкером представляє меншу екологічну небезпеку для навколишнього
середовища з точки зору зменшення викидів в атмосферу вуглекислого газу.
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Оскільки доломіт є хімічна сполука, що складається з карбонатів магнію і
кальцію, то СО2 виділяється в результаті їх розкладу. Випал доломіту з
перетворенням його в каустичний доломіт проводиться при розкладанні
тільки карбонату магнію [2], а карбонат кальцію зберігається в незмінному
вигляді. Тому і виділення діоксиду вуглецю і витрата енергії на дисоціацію
карбонатів зменшується.
Величина теоретичних витрат теплової енергії для випалу доломіту на
каустичний доломіт становить 225 ккал / кг клінкеру. Для порівняння теоретичний витрата тепла на випал портландцементного клінкеру
Краматорського цементного заводу становить 425 ккал / кг клінкеру [3].
Фактичні витрати палива на випал залежить від вологості сировинного
матеріалу і коефіцієнта корисної дії теплового агрегату, в якому
здійснюється випал. Іншими словами, за однакової кількості вихідної
вологості сировинної суміші і коефіцієнта корисної дії печі, витрата палива
на випал доломітового в'яжучого нижче в порівнянні з портландцементного
на 47%, тобто майже в два рази. А оскільки частина викидів СО2 в результаті
згоряння палива пропорційна кількості палива, що спалюється, то і вихід
вуглекислого газу в результаті згоряння палива скоротиться приблизно
вдвічі.
Спалювання органічних палив призводить до викиду в атмосферу
продуктів згоряння органічного палива, що містять токсичні оксиди азоту
NОх (головним чином монooксід NO і в меншій мірі діоксид NO2). Кількість
оксидів азоту залежить від характеристик палива, режимних та
конструктивних параметрів камери згоряння. Найбільший вплив на кількість
утворення оксидів NОх має температура, при якій здійснюється горіння. При
температурах вище 10000С поява NОх зростає на кілька порядків [4].
Показано, що виробництво доломітового клінкера в порівнянні з
портландцементного енергетично вигідно і екологічно доцільно: витрати
теплової енергії на випал скорочуються майже наполовину, забруднення
атмосфери парніковообразующімі оксидами вуглецю знижується практично
в два рази, температура випалу доломітового клінкера нижче на 450 0С в
порівнянні з портландцементним, що сприяє погіршенню умов утворення
оксидів азоту і захисту навколишнього середовища від забруднень.
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ БЕЗОПАЛУБНОГО БЕТОНУВАННЯ
Автор: ст. гр. Мм-11 Нечволод Олександр Олександрович
Керівник: д-р техн. наук, проф. Ємельянова І.А.
Суть
створення
універсальних
технологічних
комплектів
малогабаритного обладнання за модульним принципом полягає у розробці
такого базового обладнання, яке може бути використаним при комплектації
технологічних комплектів різного призначення при різних принципових
схемах обладнання.
Можливості модульного принципу дозволяють використання
бетонозмішувача для приготування бетонної суміші при наявності
дозувального вузла, а також для виконання торкрет робіт при наяві
бетононасоса та шлангів, робочого сопла і пересувної компресорної
установки. Модульний принцип створення комплектів дозволяє змінювати
напрям застосування комплекту заміною одного або кількох модулів, при
відсутності повного розбирання усього комплекту.
Структурні схеми технологічних комплектів машин з окремими
модулями можна представити декількома видами прикладів:
- для приготування бетонних сумішей:
Дозувальний вузол – Бетонозмішувач;
Дозувальний вузол – Проміжний бункер – Бетонозмішувач;
Різчик фібри - Дозувальний вузол – Проміжний бункер –
Бетонозмішувач.
- для транспортування бетонних сумішей:
Приймальний бункер – Бетононасос – Транспортний трубопровід.
- для виконання торкрет робіт мокрим способом:
Приймальний бункер – Бетононасос – Транспортний трубопровід –
Робоче сопло.
Розробляємий комплект малогабаритного обладнання може бути
представлений у вигляді такої структурної схеми:
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Дозувальний вузол – завантажувальний бункер - стрічково-лопатевий
бетонозмішувач – проміжний лоток – безпоршневий шланговий бетононасос
– транспортний трубопровід – робоче сопло з кільцевим насадком –
торкретуєма поверхня (рис.1).

1 – рама комплекту; 2 – бетонозмішувач з лопатево-стрічковим валом;
3 – універсальний шланговий бетононасос; 4 – приймальний бункер
бетононасоса; 5 – шланг подачі бетонної суміші; 6 – торкрет сопло;
7 – завантажувальний бункер; 8 – тензодатчики; 9 – витратні бункери;
10 – шибер витратних бункерів; 11 – гідроциліндри витратних бункерів;
12 – шибер завантажувального бункера; 13 – гідроциліндр завантажувального
бункера; 14 – трубопровід базування води; 15 – шафа автоматики та
керування; 16 – бак мастила; 17 – шибер вивантаження з гідроциліндром;
18 – гідромотор бетонозмішувача; 19 – торкретуєма поверхня
Рисунок 1 – Технологічний комплект малогабаритного обладнання для
безопалубного бетонування.

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ
ДЕЗІНТЕГРАТОРА
Автор: ст. гр. МзМ-11 Акименко Антон Юрійович
Керівники: канд. техн. наук, проф. Балера М.Д., канд. техн. наук,
проф. ЄмельяненкоМ.Г.
Продуктивність є одним з параметрів, що визначають ефективність
процесу здрібнювання й роботи дезінтегратора. На думку І.А. Хінта на
продуктивність дезінтегратора впливає пропускна здатність першого ряду
ударних елементів, частота обертання роторів, висота ударного елемента у
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світлі, відстань між суміжними ударними елементами першого внутрішнього
ряду й кількість ударних елементів. З урахуванням експериментів,
проведених Хінтом у середині 50-х років минулого століття, продуктивність
дезінтегратора розраховується по формулі:
(1)
Q = b  a2  n z 10-5, м3/хв.
де b – висота ударного елемента внутрішнього ряду у світлі, м;
a – відстань між суміжними ударними елементами внутрішнього ряду, м;
n – частота обертання роторів, хв-1;
z – кількість ударних елементів, шт.
Ефективність процесу подрібнення визначається кількістю енергії, що
витрачається на утвір нової поверхні.
Потужність, споживана дезінтегратором, витрачається: на вплив
ударних елементів на частку матеріалу і її руйнування Pуд; подолання сил
тертя при русі шару матеріалу по поверхні ударного елемента й сил тертя
між шарами матеріалу Pтр; витрата потужності на роботу ротора як
вентилятора Pвент; подолання опору тертя в підшипниках вала ротора Pп, а
також втрати в приводному пристрої η . Уважаючи удар ударного елемента
об матеріал непружним, одержимо величину кінетичної енергії матеріалу,
Дж:
m  2
Е
(2)
2
Відомо, що руйнування частки відбувається найбільше інтенсивно при
прямому або близькому до нього куті зіткнення її з поверхнею ударного
елемента. Тому ударні елементи повинні встановлюватися під такими кутами
до радіуса, щоб забезпечити прямий кут атаки часток, що летять на поверхню
ударного елемента. Для цього потрібно вміти розрахувати кути вильоту
часток із плоских ударних елементів, що можна зробити, знаючи швидкості
вильоту часток із пластин.
У дезінтеграторі частки матеріалу починають розганяти в центрі
обертового ротора, причому їх відносна швидкість при ударі падає до нуля в
кожному ряді ударних елементів, якщо кут атаки близький до прямого. У
зв'язку із цим абсолютна швидкість і кут вильоту часток із плоского ударного
елемента повинні бути визначені окремо для кожного ряду пластин.
Ротор млина являє собою диск із радіальними лопатками. Розглянемо
деяку частку матеріалу, що перебуває на відстані а від осі обертання ротора,
що рухається уздовж плоскої лопатки. У цьому випадку частка буде брати
участь у двох рухах: відносному - уздовж лопаті й у переносному – разом з
ротором. Лінійна швидкість у переносному русі, як відомо, визначається
вираженням:
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Аналіз формули (2) показує, що на величину потужності, споживаної
дезінтегратором, впливають геометричні параметри камери помелу, частота
обертання ротора, вага ротора, а також властивості матеріалу, що
подрібнюється.

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРУ Й ФОРМИ ОТВОРІВ НА ПОХИЛІЙ
ПЕРЕГОРОДЦІ ТКМ
Автор: ст. гр. МЗм-11 Таран Костянтин Олександрович
Керівники: канд. техн. наук, проф. Гордієнко А.Т., канд. техн. наук,
проф. Балера М.Д.
При проведенні експериментальних досліджень були використані
похилі перегородки (рис. 1), у яких отвору були виконаний таким чином, що
живий перетин становив 10%, 12%, 14%, 16, від загальної площі
перегородки. При дослідженнях використовувалися перегородки,
установлювані під кутом 30, 45, 50, 60, 70, 90 до осі обертання
барабана. Отвори свердлилися діаметром 6 і 7 мм, площа отворів рівна
відповідно: S6=0,0000283 м2; S7 = 0,0000385 м2.

а) 45

б) 50

в) 60

Рисунок 1 Експериментальні похилі міжкамерні перегородки у яких
отвори просвердлені у трьох напрямках: а) паралельно осі обертання; б)
перпендикулярно площини перегородки; в) перпендикулярно осі обертання
Площі перегородок, площі живого перетину, кількість отворів на
площині перегородки зведені в таблицю 1
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№
з/п

Таблиця 1 – Параметри експериментальної похилої перегородки
Кут нахилу Площа
Кількість отворів в залежності від живого
перегородки перегородки, перерізу і діаметра отворів, мм
α, град
S, м2
10%
12%
14%
16%

1
2
3
4
5
6

30
45
50
60
75
90

0,0691
0,0487
0,424
0,367
0,0333
0,0314

44
72
50
30
18
11

80
26
10
5
6
2

93
06
80
55
41
33

15
52
32
14
04
8

42
41
10
81
65
55

51
77
54
34
21
14

91
75
40
07
88
77

87
02
75
52
38
30

Визначаючи мінімальний розмір, щілини, що забезпечує
проходження через перегородку часток заданого діаметра, допускаємо, що
частка й перегородка нерухливі друг щодо друга. У зв'язку із цим розмір
отвору, при клінкері розміром 8·10-4 м буде більшим, ніж 8·10-4 м. Частка
матеріалу переміщується щодо перегородки разом з мелючими тілами під
дією сили ваги, напору аспіраційного повітря, а крайка отвору разом з
перегородкою рухається їй назустріч. Отже, розмір отвору повинен бути ще
більшим, при цьому можливо проходження великих фракцій матеріалу в
наступні камери, що значно знижує ефективність процесу подрібнювання.
Найбільш сприятливими формами щілин можна вважати напівкруглі
форми (рис. 2)

b – ширина щілини d – діаметру частки
Рисунок 2 – Перетин щілини
Така форма щілин нами запропонована для реалізації в промисловості
на литих варіантах перегородки (рис. 2).
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ПИТАННЯ ВИТРИВАЛОСТІ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ
ЩОКОВИХ ДРОБАРОК
Автори: ст-ти гр. З-18-ПГС-М Бутакова Наталя Володимирівна,
Немирська Ольга Миколаївна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Коваленко А.С
(ДНВЗ «Приазовський державний технічний університет»)
Довговічності машин є однією з головних проблем сучасного
машинобудування. Економічне значення цієї проблеми доведено. Головною
причиною виходу з ладу машин є не їхня поломка, а зношування деталей і
робочих органів під впливом сил тертя. Змушені простої машин при ремонті
й відновленні деталей і робочих органів ведуть до великих втрат і значним
матеріальним витратам. Підвищення зносостійкості й довговічності машин це одна з головних проблем сучасного машинобудування. Головною
причиною виходу з ладу машин є зношування деталей і робочих органів під
впливом сил тертя. Змушені простої машин при ремонті й відновленні
деталей і робочих органів ведуть до великих втрат і значним матеріальним
витратам.
Для первинного дроблення великогабаритних сировинних матеріалів
широке розповсюдження здобули щокові дробарки. По конструкції вони
поділяються на дробарки з простим рухом щоки та складним, в яких
зношення деталей більше за рахунок наявності не тільки напружень
стискання, а й напружень здвигу. До числа недовговічних елементів щокових
дробарок зі складним рухом щоки відносяться плити, що дроблять. Спроби
істотно підвищити довговічність цих деталей за рахунок конструктивних і
технологічних удосконалень поки не привели до досить ефективних
результатів. Ресурс плит щокових дробарок виготовлених зі сталі 110Г13Л,
становить усього 0,5-1,5 місяця, а вартість плит становить 13...39% вартості
загальних витрат на дроблення. Невисокий термін служби плит, що дроблять,
щокових дробарок із складним рухом щоки в наш час не відповідає рівню
зростаючого масштабу розвитку промисловості будівельних матеріалів.
Намічувана подальша інтенсифікація в цій області викликає необхідність
пошуку більш ефективних способів підвищення довговічності насамперед
швидкозношуваних плит.
Підвищення
довговічності
плит
можливо
при
узгодженні
конструктивно-технологічних заходів з конкретними експлуатаційними
умовами, тобто з урахуванням особливостей силового й температурного
навантаження, кінематики зношування при високих контактних
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навантаженнях, впливу структурного й фазового складу наплавленого металу
на зносостійкість. Дроблення гірських порід і шматків матеріалу робиться
щоковими, конусними, роторними й молотковими дробарками. Найбільше
застосування серед зазначених типів дробильного встаткування мають
щокові дробарки. Залежно від типорозміру ці машини застосовують для
крупного, середнього й дрібного дроблення матеріалу. Важливими
параметрами щокової дробарки є: ширина та довжина прийомного отвору і
розмір вихідної щілини. Характерною рисою умов експлуатації щокових
дробарок є велика гама матеріалів для дроблення з фізико-механічними
властивостями, що відрізняються по міцності, крихкості, абразивності та
крупності.
В результаті впливу матеріалу, що дробиться, на плитах по довжині
камери дроблення виникає змінний контактний тиск, зв'язаний зі зміною
умов зовнішнього тертя породи по плитах. У зв'язку з нерівномірним
розподілом тиску по довжині камери дроблення спостерігається
нерівномірний його знос. Найбільша величина зношування має місце в зоні
вихідної щілини, де матеріал плит піддається дії максимальних тисків і
високих температур. Однак, у відомих нам літературних даних про тиск на
поверхнях тертя, а також про температурні режими роботи плит практично
немає. Незнання ступеня динамічності процесу й механізму зношування по
довжині плити, безумовно, затрудняє вибір зносостійких матеріалів для
їхнього зміцнення.

УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРОМАЙДАНЧИКУ
З КОМБІНОВАНИМ ПРИВОДОМ
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕТОННИХ ПЛИТ
Автор: ст. гр. МзМ-11 Левченко Анатолій Миколайович
Керівник: канд. техн. наук, проф. Ємельяненко М.Г.
Для виробництва дрібноштучних бетонних виробів перспективним є
створення формуючих пристроїв невеликої вантажопідйомності з новими
варіантами приводу, що дозволяють легко змінювати параметри вібрації при
зміні складу бетонної суміші, а також при розширенні номенклатури виробів.
На підставі аналізу переваг та недоліків вібромайданчиків для
формування бетонних виробів пропонується в якості прототипу
використовувати для цієї мети віброплощадку з комбінованим приводом, яку
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розроблено на кафедрі МБП ХНУБА (за ідеєю Ємельяненка М.Г. та Токарева
В.А.). Удосконалений вариант вібромайданчику зображено на рис. 1.

1 – рама; 2 – вібронаконечник; 3 – електромеханічний вібратор; 4 – пружини;
5 – монтажна петля; 6 – форма з бетонною сумішшю, що закріплена на столі,
який встановлений на пнемоциліндрах з еластичними оболонками
Рисунок 1 – Конструктивна схема вібромайданчику з комбінованим
приводом:
За результатами проведених досліджень отримано залежності для
визначення потрібного розходу повітря при роботі пневматичного
вібраційного приводу і еквівалентної потужності (рис. 2).
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Рисунок 2 – Графічні залежності розходу повітря Q та еквівалентної
потужності N при зміні частоти коливань υ стола вібромайданчику
Складено уточнену методику розрахунку вібромайданчику з
комбінованим приводом, в якої визначено такі основні параметри, як:
збуджуюча сила на штоку FB, діаметр поршня циліндра Dn і робоча довжина
lo оболонки:

4 V0
Fв
k P  M  (2     ) 2  An
,
; lo 
Fв 
; Dn  1.13
  pM  (1  kТР )
  d 02
2n
де А – амплитуда коливань стола вібромайданчика;
М – маса вібруючих частин майданчику;
k P  1.5...1.7  коефіцієнт запасу;
 – безрозмірний параметр навантаження ( = 0,5);
kТР – коефіцієнт, що враховує втрати на тертя в циліндрі;
V0, do – об’єм і внутрішній діаметр порожнини оболонки.

УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОЧАСТОТНОГО
ВІБРАЦІЙНОГО ПРЕСА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФІГУРНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ МОЩЕННЯ
Автор: ст. гр. МзМ-11 Євдокимова Марина Сергіївна
Керівник: канд. техн. наук, проф. Ємельяненко М.Г.
Тротуарна плитка на ринку України користується попитом, вкладення
коштів в її виробництво невеликі та швидко скуповуються. Багато фірм:
“HEES”, «MASA REPORT» (ФРН)», «Rosacometta» та «Lori» (Італія), НТПЦ
«КВАДР», ПТ «Будтехніка» та ін. пропонують устаткування та міні-заводи
по виробництву фігурних елементів мощення з різним ступенем
автоматизації та річним об'ємом готової продукції.
На основі аналізу пресового обладнання для формування фігурних
елементів мощення за прототип прийнятий вібраційний прес «АРХІТЕКТОР
ВІП–6ПБ», який має невелику кількість вузлів, незначні габарити,
можливість випуску широкої номенклатури фігурних елементів мощення та
бетонної цегли.
Такий прес дозволяє виробляти до 100 м2 тротуарної плитки і до 1,2 м3
стінових матеріалів за годину. На базі двох таких пресів розроблений мінізавод, здатний розміститься в приміщенні площею 480 м2.
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В цілому прес ВІП–6ПБ відповідає вимогам до якості продукції, що
виготовляється, санітарно-гігієнічних норм, вимогам до надійності і
довговічності, проте є ряд можливостей для удосконалення його конструкції
та принципу дії. В конструкцію преса замість вібратора с круговими
коливаннями введено новий вібраційний привод із двома ступенями
збудження вібрації, розроблений на кафедрі МБП ХНУБА.
Дослідження руху робочих органів преса (матриці та пуансона)
проведено шляхом фізичного і математичного моделювання (рис.1).

а
б
а – фізична модель двох частотної системи;
б – графік вібраційного переміщення матриці (Х1)
Рисунок 1 – Результати моделювання динаміки робочих органів пресу:
Для визначення потрібних статичних моментів мас дебалансів
одержані залежності, які містять значення допустимих амплітуд:
S 01 

[ A1 ]max  m1
[A ]  m
; S 02  2 max 1 ,
1
3

де S01 – статичний момент маси низькочастотних дебалансів;
S02 – статичний момент маси високочастотних дебалансів;
m1 – маса рухомих частин блока матриці з включенням маси бетонної
суміші та нижніх вібраторів;
1 ,  3  параметри впливу частоти вібрації;
[A1]max ,[A2]max – значення допустимих амплітуд вібраційних переміщень
матриці, що відповідають низькій та високій кругової частоти вібрації  , .
Запропонований спосіб визначення статичних моментів дебалансних
мас двочастотних збудників вібрації враховує допустимі амплітуди
складових коливань низької і високої частот, а також характеристики
бетонної суміші і значення статичного пресового тиску.
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За результатами досліджень складено уточнену методику розрахунку
параметрів двочастотного вібропреса.

МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНОГО РОЗСІВАННЯ
СИПКОГО МАТЕРІАЛУ У ВІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Автор: ст. гр. М-11 Лаптій Євгенія Дмитрівна
Керівник: д-р техн. наук, проф. Крот О.Ю.
Повітряну сепарацію в циклонах (прохідних і циркуляційних)
ефективно застосовувати для частинок менше 1-2 мм. Абразивність
матеріалу суттєво впливає на довговічність робочих поверхонь циклонів.
Якщо ж границя розділення більша, то частіш застосовують механічну
сепарацію на вібраційних чи барабанних грохотах. Але при розділенні
абразивного матеріалу вібраційні грохоти піддаються інтенсивному
зносюванню, а барабанні грохоти, у яких інтенсивність впливу частинок на
сито менше, мають великі габарити (малу питому продуктивність). Відомий і
менш поширений спосіб розсіювання – гравітаційно-інерційний. Спосіб
характерний простотою конструкції та мізерними експлуатаційними
витратами. Але, як показали вимірювання, виконані на нашій кафедрі, не
забезпечує достатньої точності розділення.
Привабливим виглядає спосіб розділення, що має переваги описаних
вище способів та позбавлений їхніх недоліків. На кафедрі МБП
запропоновано установку пневморозсіювання (рис. 1,а), яка схожа на
пилоосаджувальну камеру. Сипкий матеріал з живильника безперервним
потоком подається до порожнини (камери), де зустрічається з потоком
повітря, яке подається від вентилятора через пристрій, що забезпечує
ламінарний потік. Підхоплені потоком повітря частинки летять у порожнині,
поступово втрачаючи швидкість. Частинки падають на дно порожнини, де
встановлені бункери. Шлях, пройдений частинками, залежить від їхньої
крупності. Завдяки цьому дрібні частинки (готовий продукт) і недостатньо
дрібні (“крупка”) опиняються у різних бункерах. Змінювати границю
розділення можна за рахунок змінювання висоти встановлення шибера (рис.
1,а). Повітря з певною кількістю пилу викидається в атмосферу через систему
пилоочищення.
Метою дослідження було створення комп’ютерної моделі установки
пневморозсіювання, що здатна забезпечити можливість керованого
відбирання з потоку матеріалу зерен потрібного розміру. Нами було
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виконано 3D-модель установки, експортовано її у систему моделювання руху
потоків, де виконано моделювання процесу. Приклад отриманих результатів
(заливка швидкості потоку) – на рис. 1,б.
відведення
повітря
подача
матеріалу
шибер
потік
повітря
готовий
продукт

“крупка”

а

б

а – ескіз; б – картина розподілу швидкостей руху потоку, одержана
моделюванням
Рисунок 1 – Варіант установки пневморозсіювання з двома бункерами
Отримано також картини розподілу тиску всередині установки та
траєкторії руху потоків повітря та частинок. Підтверджено можливість
застосування пневморозсіювання для сортування зернистого матеріалу. В
подальших дослідженнях планується оцінка ефективності роботи такої
установки з різною конфігурацією геометричних параметрів, різними
параметрами потоків повітря та матеріалу, різними системами знепилювання.
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РОЗРОБКА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРЕСУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБ
Автор: ст. гр. Мзм-1 Вінник Владислава Сергіївна
Керівник: д-р техн. наук, проф. Крот О.Ю.
Залізобетонні розтрубні труби традиційним виробом для виготовлення
каналізаційного
колектора.
Традиційне
кріплення
кожуха
до
розтрубоутворювача здійснюється за допомогою болтів (рис. 1). Кріплення
розтрубоутворювача до піддона не передбачено взагалі.
Відомою є конструкція замка для опалубки "Форма для виготовлення
безнапірних труб з бетонних сумішей" (авторське свідоцтво АС 751 639,
опубліковано 30.07.80, бюлетень №28), покликана автоматизувати процес
розстикування опалубки з піддоном в пропарювальної камері (рис. 2).
петля для
строповки
кожух
вібратор

римболт

розтрубоутворювач

болтові з'єднання елементів
форми

Рис. 1 – Кріплення кожуха до
розтрубоутворювача в існуючій
оснащенні

Рис. 2 – Конструкція за
АС 751639

Така фіксація виявляється ненадійною в разі засмічення отвору
бетонної сумішшю. Це неприпустимо для такої важкої конструкції, яка
систематично піднімається, переноситься і опускається краном. Відмова в
роботі замку може привести до падіння піддону (разом з бетоном), що є
аварійною ситуацією.
Нами запропоновано альтернативну конструкцію замків (рис.3). Замок
складається з крюка 4, який закріплений на кожусі 7 існуючої оснастки за
допомогою вушок 6 і пальця 5. На піддоні 1 закріплені вушка 2 і палець 3.
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Крюк 4 в процесі виконання відповідних технологічних операцій може
перебувати або в положенні I, або в положенні II (рис.3). Фіксація його в
кожному з цих положень забезпечується фіксатором 10.
7
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10

10

4

4

6
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5

I
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6
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2
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5
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Рис. 3 – Конструкція замка, що пропонується

З'єднання всіх елементів між собою (кожуха 7 з піддоном 1, а, отже, і
затиснутого між ними розтрубоутворювача 8) відповідає положенню, коли
крюк 4 знаходиться в положенні I. При цьому відбувається засипання бетону
(в заздалегідь підготовлену форму), а потім ущільнення його. Поворот крюка
в положення II звільняє піддон 1, але з'єднує між собою розтрубоутворювач 8
і кожух 7. У такому положенні відбувається зняття кожуха 7 і
розтрубоутворювача 8 з відформованого виробу і перенесення цих елементів
(7 і 8) на позицію чистки й змащення. Очікується, що пропонована
конструкція замків значно спростить процес складання-розбирання форми.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДВОФАЗНОГО РЕЖИМУ РУХУ
ШАРОВОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ В МЛИНАХ
Автор: ст. гр.Мм-11 Мамро Олександр Олегович
Керівник: канд. техн. наук, проф. Гордієнко А.Т.
Удосконалення моделі двофазного режиму руху
Практичне застосування існуючої методики розрахунку, виявило
розбіжність отриманих результатів із реальним режимом руху внутрішньо
млинного завантаження.
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Найбільшого уточнення зазнав вираз для значення потужності приводу
обертання барабанного млина (1), оскільки він визначає енергетичну ефективність робочого процесу.
(1)
де р — об’ємна густина завантаження (т/м ) ѱω— відносна швидкість
обертання барабана, к - ступінь заповнення камери завантаженням.
Під час досліджень було здійснено спробу уточнення моделі
водоспадного режиму руху завантаження,
У
доповнення
до
основного
традиційного
швидкісного
«водоспадного» було введеною поняття про додатковий тихохідний
двофазний «каскадний» та середньоходовий трифазний «змішаний» режими
руху завантаження.
Загалом зазначені удосконалення не дозволили істотно підвищити
точність прогнозування поведінки завантаження за допомогою існуючої
моделі.
Під час експериментальних дослідження були виявлені розбіжності
результатів розрахунку, за існуючими методиками, із експериментальними
даними Експериментальні дослідження по візуалізації картин руху
завантаження в обертовій камері виявили істотну розбіжність практичного
застосування традиційної гіпотези із реальним режимом руху. На рис. 1, для
порівняння, зображено картини руху із позначенням експериментальних
даних основним контуром, а результатів розрахунку за існуючою методикою
– штриховим. Проте, незважаючи на наочність та переконливість, отримані
результати порівняння були поодинокими та мали несистемний характер.
3

І – твердотільна зона завантаження, II – центральна малорухлива зона,
III – зона вільного падіння (пунктиром позначено теоретичні межі
твердотільної зони)
Рисунок 1 – Картини руху завантаження при к=0.3, 0.5 і ѱω =0.7, 0.8, 0.9.
Висновки
Одержані результати свідчать про непридатність існуючої методики
для низьких швидкостей обертання внаслідок невиконання умови збереження
маси при уявному зменшенні ступеня заповнення та товщини потоку, що
спадає
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Реальний робочий режим руху завантаження є трифазним «змішаним»,
а не двофазним «водоспадним».
Традиційно вважається, що подрібнення в барабанних млинах
здійснюється передусім ударною дією на поверхні переходу елементів
завантаження з параболічних на колові траєкторії.
Як виявилось, тонке подрібнення здійснюється переважно стиранням
та роздавлюванням у зсувному шарі.
Інтенсивний відносний рух молольних тіл на матеріал може бути
вирішальним чинником, що обумовлює ефективність подрібнення в млині
загалом. Для підвищення інтенсивності подрібнення в барабанних млинах
здійснюється застосування різного типу інтенсифікаторів руху завантаження.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РУХУ ШАРОВОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ В
МЛИНАХ
Автор: ст. гр.Мм-11 Лилка Андрій Михайлович
Керівник: канд. техн. наук, проф. Гордієнко А.Т.
Розвиток теорії робочих процесів барабанних млинів, як
найпоширенішого типу барабанних машин, було започатковано на початку
XX століття у роботах американського дослідника Девіса Е.В
Вважається, що елементи завантаження захоплюються обертовим
барабаном до моменту, коли сили тяжіння перевищують відцентрові сили,
після чого ці елементи рухаються за параболами.
Передбачається, що режим руху завантаження є двофазним
«водоспадним», а подрібнення здійснюється лише ударною дією при
переході елементів завантаження з параболічних на колові траєкторії
Завдяки граничній спрощеності така модель дозволяє розрахунки
траєкторій руху, швидкостей елементів, оборотності циркуляції
завантаження, моменту опору та потужності приводу завантаженого
барабана.
Критична швидкість обертання, необхідна для завершення утворення
пристінкового шару завантаження , за умови α =0 та С= G на поверхні шару,
визначається за виразом
Ѡкрв =√ g/Rв , Rв = √ 1- к (1)
де Rв радіус вільної поверхні пристінкового шару, к - ступінь
заповнення камери завантаженням.
Координати елемента завантаження на параболічній траєкторії (рис.1)
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задаються рівняннями

Рисунок 1 – Параболічна
траєкторія руху

Рисунок 2 – Храктерні точки на
параболічній траєкторії руху
елемента завантаження
Координати характерних точок на параболічній траєкторії, зокрема
точки перетину параболічної колової траєкторії М та вершини параболи С
(рис, 2), задаються виразами

Складові швидкості елемента завантаження на параболічній траєкторії
(рис.2) задаються рівняннями
Vx = V cos a,
Vy = V sina t- gt.
Швидкість елемента в точці М визначається за виразом Vp =Vl + 8sin2 а.
Кінетична енергія елемента завантаження виражається за виразом
Е=т V 2(9-8 cos 2а)/2.
(2)
Вважається, що на завантаження при усталеному водоспадному режимі
руху діють сила тяжіння Gc частини завантаження, що перебуває на колових
траєкторіях, сила тяжіння Gp частини завантаження, що перебуває на параболічних траєкторіях, радіальна W і тангенціальна Т складові реакції поверхні
камери та реакція С від відцентрової сили інерції
На основі алгебраїчної суми моментів прикладених сил визначається
вираз для потужності приводу обертання завантаженого барабана (кВт)
(3)
де р — об’ємна густина завантаження (т/м ). ѱω— відносна швидкість
обертання барабана, к - ступінь заповнення камери завантаженням.
3
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Дослідження, проведені в останні роки в цій галузі дають серію рішень
проблеми зменшення споживання енергії. Через некоректність традиційної
моделі руху завантаження та недостатню апробацію альтернативних теорій,
пропонується для визначення приводної потужності барабанних млинів
використовувати чисто емпіричні залежності, отримані для відносно
вузького діапазону варіації обмеженого числа параметрів
Застосування в млинах внутрішніх енергообмінних пристроїв (ВЕП):
прямих і похилих перегородок у різних комбінаціях, діафрагм, еліпсних
сегментів, гвинтових енергообмінних пристроїв, що класифікують кульові
тіла та інші, дають можливість інтенсифікувати процес помелу, підвищують
інтенсивність процесу здрібнювання матеріалу, руйнують застійні зони.
Прийнятий вираз для продуктивності барабанного млина Q (т/год.) має
вигляд
(4)
де V - об’єм робочої камери млина (м3), G3 - маса молольного
завантаження (т), q - питома продуктивність млина (ткВт/год.), КТ поправочний коефіцієнт на тонину помелу, Кс - коефіцієнт сепарації.
Продуктивність за виразом (4) не залежить від швидкості обертання
барабана. Це спричинено тим, що в усіх існуючих розрахунках барабанних
млинів та процесів подрібнення в ним передбачається «оптимальне» або
«найбільш вигідне» значення швидкості ѱω=0,75, яке, як вважається,
відповідає максимальній висоті падіння молольних тіл та найбільшій роботі
подрібнення ударною дією завантаження.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАПІВСУХОГО ПРЕСУВАННЯ ЦЕГЛИ ІЗ
ЗОЛИ ТЕС
Автори: ст. гр. Мм-11 Герасименко Ігор Геннадійович,
ст. гр. МЗм-11 Черняков Іван Дмитрович
Керівники: канд. техн. наук, проф. Савченко О.Г.,
канд. техн. наук, доц. Буцький В.О.
Зола ТЕС використовується при виготовленні цегли. Приваблива ідея
використання золи сучасних ТЕС, у котлах яких вугілля спалюється у
киплячому шар разом із вапняком. Такі котли викидають у довкілля менше
SO3 і не генерують кислотні дощі, бо утворюване вапна поглинає окис сірки.
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Позитивною рисою золи таких котлів, які у майбутньому замінять
існуючі, є наявність значного вмісту негашеного вапна. Рентабельність
випуску цегли з такої золи не викликає сумніву, бо відсутні витрати на вапно,
які сягають половини собівартості цегли. Попередніми дослідженнями була
підтверджена можливість формування цегли на гідравлічних пресах
напівсухого двобічного пресування з такої специфічної золи у разі
забезпечення повного гашення вапна і активації суміші у активаторі
валкового типу. Однобічне формування приводило до дефекту структури
цегли - появи тріщини по периметру. Запобігти появі цього дефекту
удавалось у разі суттєвого зниження пресового тиску q (МПа), але при цьому
значно знижувалась міцність на стиск.
Нами перевірялася можливість заміни складного й дорогого
гідравлічного
преса
двохбічного
пресування
на
вітчизняний
високопродуктивний механічний прес однобічного пресування СМС-294. На
лабораторному гідропресі, із суміші різної вологості (W, %), після активації у
барабанно-валковому активаторі циклічної дії, формували зразки розміром
50☓50 мм при двох рівнях пресового тиску q - 10 та 20 МПа.
Використовувались два режими активації (режим А): умовно «м’який», із
лінійним тиском qвл=60 Н/мм валка на шар суміші й кількістю циклів
ущільнень-рихлень z =120; умовно «жорсткий» - qвл=60 Н/мм та z =180. Для
порівняння формувалися зразки з суміші без активації. Міцність зразків
визначалась роздавлюванням по одному. Результати приведені у табл.1

№
сері
ї

1
2
3
4
5
6

Умови
підготовки
суміші до
формування

Режим А
Режим без А
Режим А
Режим без А

Вологість, %

Таблиця 1 - Умови, фактори та результати формування зразків із золи
ТЕС

20
16
14,5
20
18

Режим
активації
qвл,
Н/м
z
м/

60

120

80
-

180
-
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Параметри зразків
q,
МПа

10

20

Н,
мм

γ,
г/см3

Rст,
МПа

27
27
27
32,5
24
27

1,7
1,7
1.65
1,45
1,8
1,55

23
23
21
7
34,5
12,5

Аналіз результатів свідчить, що:
- Підготовка формувальної суміші тільки змішуванням, без активації,
дозволяє отримати цеглу міцністю, що відповідає марці 60 (переводний
коефіцієнт від міцності в МПа в марку дорівнює 5, як це було визначено
раніше) тільки при пресовому тиску q=20 МПа, тоді як найменша міцність,
потрібна для рядової одинарної цегли, повинна відповідати марці 100.
- Використання навіть не інтенсивної активації («м’який» режим)
дозволяє отримати необхідну міцність цегли (більшу марки 100) вже при
утричі зменшеному, у порівнянні із паспортним для преса СМС-294,
пресовому тиску q=10 МПа , причому у широкому спектрі вологості - від
14,4 до 20%. Інтенсифікація активації та підвищення пресового тиску до 20
МПа дозволяє, при необхідності, наростити міцність цегли до марки вище
150.
Висновки.
1. Підтверджена можливість заміни дорогого гідравлічного преса
двохбічного пресування на вітчизняний прес однобічного пресування з
поворотним столом.
2. Навіть у разі використання умовно «м’якого» режиму активації та
найменшого рівня пресового тиску, який дорівнює 10 МПа і складає тільки
третину максимального паспортного пресового тиску преса СМС294,
міцність цегли із золи ТЕС буде більшою мінімально необхідної марки 100.
Нарощування інтенсивності активації (qвл до 80 Н/мм та z до 180, а також
пресового тиску до 20 МПа дозволить підняти міцність до рівня марки 150.

ПРОЦЕС НАПІВСУХОГО ПРЕСУВАННЯ БРИКЕТІВ
З ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЇ
Автори: студенти гр. Мс-21 Воронцов Олексій Юрійович,
Присяжнюк Владислав Васильович.
Керівники: канд.техн.наук, проф. Савченко О.Г.,
канд.техн.наук, доц. Буцький В.О.
Усе більш актуальною стає задача залучення у виробництво або
утилізація різноманітних пилоподібних відходів шляхом брикетування.
Брикети можуть отримуватися на валкових пресах, методом «жорсткої»
екструзії, а також методом напівсухого пресування (НП), на пресах одно- чи
двобічного ущільнення. Нами досліджувався процес НП, критерієм якості
якого була міцність брикетів, достатня для завантаження у доменні печі без
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втрати цілісності. Використовувалась сировинна суміш (далі - суміш),
складена з цементу та пилоподібних відходів металургійного виробництва.
Попередніми дослідженнями НП з формуванням малих зразків (розміром у
плані 50×50 мм) були визначені раціональні склад суміші, параметри
валкового активатора та пресовий тиск, необхідні для отримання брикетів
необхідної міцності.
Наступним етапом була оцінка впливу масштабного фактору формування кубоподібних брикетів у натуральну величину, на
лабораторному гідравлічному пресі у прес-формі (ПФ) з розміром вікна у
плані 120×125 мм. Проводилось однобічне та двобічне ущільнення, останнє у так званій «плаваючій» ПФ, встановленій на пружини - рис.1. Глибина
засипки 200 мм була виставлена відповідним установленням нижнього
пуансону (Пн). Маса засипки - 4880 г, суміш відрізнялась вмістом цементу
(10, 16 і 20%) та наявністю чи відсутністю активації. Двобічне ущільнення
виконувалось із використанням верхнього пуансону (Пв) та проставки
(рис.1А), однобічне нижнє - із закривання ПФ зверху кришкою з проставкою
(рис.1Б). Виштовхування брикету вгору (рис.1В) проводилось з
використанням проставок для фіксації ПФ.

А)
Б)
В)
Рисунок 1 - Фото реалізації процесів двохбічного (А) та однобічного
(Б) ущільнення брикетів, а також виштовхування брикетів із прес-форми (В)
В процесі формування визначилось, що вплив масштабного фактору
проявляється у можливості проявлення специфічного дефекту НП - тріщини
по периметру. Причиною цього дефекту, який на виробництві називають
«перепресовкою», є надмірна пружна деформація ущільненої суміші. На
малих зразках-кубах цей дефект, у межах досліджуваних пресових тисків,
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був відсутнім, а на натурних - став основною перешкодою. Причому основні
важелі підвищення міцності брикетів - нарощування вмісту цементу та
пресового тиску, - провокували появу тріщин. Сформувати бездефектні
брикети з суміші із вмістом цементу 20% при пресовому тискові 30 МПа не
вдалося навіть при двобічному ущільненні, хоч на малих зразках саме ці рівні
забезпечували найвищу міцність. 16% цементу виявилося тією межею, за
якою пластифікуючи дія додаткового цементу ставала критичною. Але і при
такому вмісті максимально допустиме значення пресового тиску становило
24 замість 30 МПа. Єдиною можливістю суттєвого (до 30%) нарощування
міцності виявилася активація суміші перед формуванням, яка, без утрати
міцності брикетів, дозволила перейти на значно простіше у реалізації
однобічне ущільнення, знизити пресовий тиск до 18 МПа, а вміст цементу до 10%.

РАЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ АКТИВАЦІЇ СУМІШЕЙ НА БАЗІ
ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ БРИКЕТІВ
Автори: ст. гр. М-41 Гусєв Антон Олександрович,
ст. гр. МЗм-11 Гура Андрій Андрійович
Керівники: канд. техн. наук, проф. Савченко О.Г.,
канд. техн. наук, доц. Буцький В.О.
Залучення у виробництво відходів стає все більш актуальним.
Пиловидні відходи можуть бути залучені тільки після брикетування, однім із
методів якого є напівсухе пресування відходів та цементу. Стосовно
металургійних відходів залучення має не тільки екологічний, а й значний
економічній аспект, оскільки відходи містять від 30 до 70% металу.
Критерієм якості брикетів є міцність. Міцність на стиск 12 МПа достатня для
забезпечення цілісності брикету при його завантаженні у вагон. Визнано, що
активація у валкових активаторах під час підготовки сумішей здатна суттєво
зменшити витрати цементу.
Визначення раціональних параметрів активації сумішей із відходів
металургії нами здійснювалося з використанням тарілчасто-валкового
змішувача-активатора циклічної дії (ТВЗА). Товстий шар завантаженої у
ТВЗА суміші багатократно ущільнювався на нерухомому тарелю
прокатуванням валками й розрихлювався розпушувачами. Вміст окремих
відходів (окалини, пилу і шламу) у суміші дорівнював їх співвідношенню при
утворенні у процесі виробництва чавуну - 40, 30 і 30%. Ефективність
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активації оцінювалась порівнянням міцності зразків з активованої суміші.
Процес активації мав різну тривалість (30-90 с), порції суміші мали масу від
2,5 до 3,5 кг; із вмістом цементу 10-16%. Зразки формувалися із пресовим
тиском від 18до 30 МПа. Виготовлення зразків проводилось у такій
послідовності: дозування порції суміші, ретельне змішування вручну чи
змішування та активація у ТВЗА, тепловологісна обробка (ТВО), сушка
зразків у сушильній шафі, визначення міцності на стиск роздавлюванням по
одному на гідропресі.
Режим ТВО включав нагрівання до 50 ° С за 1 годину, витримку при
цій температурі протягом 1 години і витримку при поступовому зниженні
температурі до 25° С протягом більше 10 годин. Після твердіння проводилася
сушка при температурі 50-80 ° С протягом 2-3 години до близької до
нульової вологості. Усереднені результати вимірювань приведені у таблиці 1.
Таблиця 1 - Порівняльні параметри зразків розміром у плані 50×50 мм
№
1
2
3

Характеристика суміші, умов
підготовки та пресового тиску
Вміст цементу 16%, без активації,
пресовий тиск 24МПа
Вміст цементу 10%, активація
порції 3,5 кг. тривалістю 60с,
пресовий тиск 24МПа
Те саме, що і 2, але
пресовий тиск 18 МПа

Висота зразка
h, мм

Міцність, МПа

27,0

8,6

24

14

24,2

13

Аналіз результатів свідчить, що:
- Порція 3,5 кг є найбільш раціональною, забезпечуючи товщину шару
під валками на рівні 6-8 мм.
- Раціональною можна вважати тривалість активації 60 с. Зменшення
тривалості вагомо зменшує ефективність активації, а збільшення вище
указаної межі - дає незначній виграш у міцності і стає економічно
недоцільним.
- Використання активації не тільки дає вагому економію цементу
(більш ніж у півтори рази, з 16 до 10%), а ще й знижує необхідний пресовий
тиск з 24 до 18 МПа, тобто більш ніж на 30%.
Висновки.
1. Активація зволоженої суміші трьох відходів виробництва чавуну й
цементу у швидкохідному тарілчасто-валковому змішувачі-активаторі
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циклічної дії дозволяє у півтори рази зменшити витрату цементу й знизити на
третину пресовий тиск при формуванні брикетів.
2. Раціональними визначені такі параметри активації: умовний тиск,
який здійснює валок на шар суміші (сила притискання, ділена на радіус і
ширину валка) дорівнює 0,2 МПа; порція суміші повинна забезпечити
товщину шару 0,15 радіусу валка; сумарна тривалість переробки у ТВЗА
(змішування і активації) повинна забезпечити 600 циклів ущільнень-рихлень.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ПРИГОТУВАННЯ БЛОКІВ ПОЛІСТИР-БЕТОННИХ СУМІШЕЙ
Автор: ст. гр. Мм-11 Албатов Андрій Юрійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Аніщенко А.І.
Аналізуючи існуюче обладнання для виробництва виробів з
полістирол-бетону пропонується технологічний комплект малогабаритного
обладнання, завдяки якому можна виготовляти якісну полістирол-бетонну
суміш з додаванням фібрових елементів (рис.1.).
Комплект обладнання (рис.1.) складається з базової машини –
змішувача примусової дії, різчика фібри, стрічкового живильника для подачі
компонентів суміші, шнекового живильника для транспортування готової
суміші. Все обладнання змонтовано на одній рамі та працює в одному темпі
(в залежності від продуктивності змішувача), що дозволяє скоротити час на
подачу компонентів суміші. Використання різчика фібри дозволяє зменшити
утворення грудочок фібри, тим самим збільшити міцність виробів.
Пропонується нове конструктивне рішення такого змішувача, який за
параметрами буде відповідати умовам для приготування полістиролбетонних сумішей з фібровими елементами. Конструкція змішувача дозволяє
приготувати полістирол-бетонну суміш за допомогою обертання стрічковолопатевого валу. При приготуванні полістирол-бетонної суміші з додаванням
дрібного заповнювача (піску) до процесу роботи стрічково-лопатевого валу
додається обертання корпусу змішувача в протилежному напрямку.
Різчик поліпропіленового волокна встановлюється безпосередньо над
стрічковим живильником на зварній рамі, подає нарізані волокна
безпосередньо до робочого простору змішувача. Рівномірний розподіл
волокон по всьому робочому простору змішувача впливає на якість готового
виробу.
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Шнековий живильник використовується для транспортування готової
будівельної суміші від розвантажувального отвору змішувача до місця
використання. Все обладнання взаємозв’язане між собою та відповідає
умовам продуктивності змішувача.
Із готової полістирол-бетонної суміші можна виготовляти як блоки
методом заливання у форми, так і цеглини за допомогою пресу.

1 – змішувач гравітаційно-примусової дії; 2 – привід стрічкового
живильника; 3 – різчик фібри; 4 – стрічковий живильник; 5 – бункер
складових компонентів; 6 – рама; 7 – шнековий живильник; 8 – привід
шнекового живильника
Рисунок 1 – Комплект обладнання для приготування
полістирол-бетонної суміші

МОБІЛЬНИЙ ПІНОБЕТОНОЗМІШУВАЧ
Автор: ст. гр. Мс-21 Воронцов Олексій Юрійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Аніщенко А.І.
Пінобетон є відносно новим будівельним матеріалом. З пінобетону
можливо будувати споруди будинків, дачних котеджів, гаражів і лазень,
будь-яких будівель, де, крім щодо міцної і недорогої коробки, необхідна
хороша теплоізоляція і відмінна оброблюваність матеріалу.
Структура пінобетону представляє собою застиглу затверділу піну
бетонної маси, насиченою величезною кількістю закритих найдрібніших
осередків або часток з повітрям, що створюються, використовуючи
обладнання для пінобетону або спеціальні хімічні добавки.
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Матеріал погано сприймає навантаження на згин та зрушення, володіє
посередньою морозостійкістю, і при виробництві дає чималу осадку, що
ускладнює його використання в будівництві. З недоліками матеріалу
навчилися досить ефективно боротися, а головні аргументи – простота
виробництва, технологічність, низька вартість матеріалів і обладнання для
виготовлення є основним стимулом для масового використання пінобетону.
Блоки
з
пінобетону
виготовляються
різними
способами.
Найпоширеніше для цього використовують баротехнологію. Для цього
використовують змішувачі циліндричної форми, в середині яких знаходиться
робочий орган. Компоненти суміші завантажують в корпус, а піноконцентрат
подають за допомоги компресорної установки.
Пропонується технологічна лінія виробництва блоків з пінобетону за
баротехнологією (рис. 1). За базову машину пропонується використовувати
мобільний пінобетонозмішувач (рис. 2). Така мобільна конструкція дозволяє
використовувати змішувач як в стаціонарних умовах, так і виготовляти
пінобетонну суміш безпосередньо на будівельному майданчику.

1 – вібросито; 2 – транспортер; 3 – склад піску; 4 – транспортер; 5 – ваговий
дозатор піску; 6 – склад цементу; 7 – шнековий транспортер; 8 – ваговий
дозатор цементу; 9 – дозатор води; 10 – водний розчин піноутворювача;
11 – компресор; 12 – піногенератор; 13 – пінобетонозмішувач; 14 – форма
касетна; 15 – камера ТВО; 16 – парогенератор; 17 – склад готової продукції
Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва блоків з пінобетону за
баротехнологією
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1 – рама; 2 – бункер; 3 – змішувач; 4 – патрубок розвантажувальний;
5 – опора конічна; 6 –опора шнеку; 7 – редуктор; 8 – люк завантажувальний;
9 – електродвигун; 10 – патрубок завантажувальний; 11 – муфта;
12 – опора передня колісна; 13 – опора задня колісна; 14 – шків ведучий;
15 – затвор дисковий поворотний
Рисунок 2 – Мобільний пінобетонозмішувач

АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ТА
ТРАНСПОРТУВАННЯ МАЛОРУХЛИВИХ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ
Автор: ст. гр. Мм-11 Безсмертний Сергій Ігорович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Аніщенко А.І.
Для приготування якісної будівельної суміші на будівельник
майданчиках використовують як стаціонарні бетонозмішувальні установки,
так і мобільні автобетонозмішувачі (АБЗ), які транспортують будівельну
суміш із стаціонарного бетонозмішувального вузла на будівельний
майданчик. Для транспортування суміші по будівельному майданчику
використовують бетононасоси або автобетононасоси. Використання
декількох машин одночасно збільшує тривалість виконання робіт, витрати на
енергоресурси. А також змінює якість суміші при перевантаженні з однієї
машини в іншу.
Пропонується конструкція автобетонозмішувача з розвантажувальною
стрічкою, яка оснащена додатковим робочим органом у вигляді стрічковолопатевого вала (рис.1).
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1 – змішувальний барабан; 2 – резервуар з водою; 3 – розвантажувальний
лоток; 4 – гідромотор-редуктор привода барабана; 5 – вал змішувальний;
6 – стрічковий конвеєр; 7 – завантажувальна воронка; 8 – гідромоторредуктор приводу стрічкового-лопатевого вала; 9 – самохідне шасі
Рисунок 1 – Автобетонозмішувач гравітаційно-примусової дії з
стрічковим конвеєром та стрічково-лопатевим валом
Запропонована машина додатково комплектується розвантажувальним
живильником, що дає можливість виконувати роботи з бетонування об’єктів
без витрат на процес розвантажування та завантажування в окремі машини,
при якій знижуються показники якості будівельної суміші та виробів з них.
Удосконалена конструкція робочого органу дає можливість розширити
діапазон виготовлення будівельних сумішей, а саме готувати не тільки
рухливі а і малорухливі суміші (рухливість П2…П4) з додаванням фібрових
елементів, а також збільшення коефіцієнту заповнення робочого простору
барабана.
Конструкція розвантажувального пристрою спроектована як додаткове
нависне обладнання, яке може бути змонтовано на конструкціях АБЗ з
різним об’ємом готової суміші. Розвантажувальний пристрій складається з
трьох секцій, приймального бункера, розвантажувальної направляючої
воронки, гідравлічної системи керування.
Транспортна
(розвантажувальна)
стрічка
дає
можливість
транспортувати суміш на відстань до 5…6 м та під кутом 30 градусів і в
залежності від рухливості суміші
За допомоги такої конструкції можна виконувати наступні види
роботи: бетонування залізобетонних сходів, фундаменті роботи, підготовка
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опалубки, заливка полового настілу, бетонування столів та палей для
укріплення.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ З
ВИГОТОВЛЕННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОЇ СУМІШІ
Автори: ст-ти гр. Мс-11 Данілов Олег Олександрович,
Козарь Дмитро Леонідович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Аніщенко А.І.
Особливу увагу в процесі виробництва асфальтобетонної суміші
приділяють якості складових компонентів, процесу їх підготовки та
змішуванню. При не виконанні поставлених вимог якість укладеного
дорожнього полотна буде знижена.
Підвіз щебеню та піску, мінерального порошку на асфальтобетонний
завод здійснюється залізничним транспортом. Бітум заливають до
бітумосховища, при необхідності випаровують воду та нагрівають його до
заданої робочої температури.
Пісок та щебінь з агрегату живлення подається в приямок холодного
елеватору, де змішується. Холодний елеватор підіймає матеріал на достатню
висоту та вивантажує його через завантажувальну коробку в сушильний
барабан. Завдяки обертанню та нахилу сушильного барабану, присутності
підйомних лопатей матеріал рухається по барабану.
Сушіння матеріалу здійснюється гарячим газом, що отримується від
згоряння палива у форсунці, який рухається на зустріч потоку матеріалів. В
сушильному барабані матеріал висушується та підігрівається до заданої
температури. Вивантажений елеватором кам’яний матеріал по лотку
спрямовується до грохоту для сортування. Гарячий бункер має чотири
відсіки. У трьох відсіках знаходиться пісок, щебінь двох фракцій, а в
четвертий завантажується холодний мінеральний порошок. Мінеральні
матеріали, що складають асфальтобетонні або бітумомінеральні суміші,
знаходяться у ваговому бункері окремо по фракціям. Дозування проводиться
автоматично з наростаючим підсумком.
Під ваговим бункером розташований двовальний змішувач. Спочатку
до змішувача вивантажуються мінеральні матеріли, які змішуються в сухому
стані протягом 10...15 с. Сухе змішування забезпечує рівномірний розподіл
усіх мінеральних матеріалів по усьому об’єму змішувача. Під час випуску
заповнених сумішей з використанням мінерального порошку виникає
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інтенсивний нагрів його від нагрітих піску та щебеню і вирівнювання їх
температур. При виготовленні асфальтобетонних сумішей з використанням
поверхнево-активних домішок, вони подаються в заданій кількості
(попередньо віддозовані) до змішувача одночасно з постачанням мінеральних
матеріалів.
Після закінчення сухого перемішування до змішувача подається
попередньо віддозований та розігрітий бітум, в цей час починається
виготовлення асфальтобетонних чи інших видів сумішей.
Тривалість виготовлення сумішей лежить в межах від 45 с до 90 с в
залежності від величини зерен мінеральних складових суміші. Мінімальна
тривалість змішування визначається для грубозернистих сумішей, а для
дрібнозернистих сумішей – максимальна.
Після закінчення змішування автоматично відкривається затвор
змішувача та суміш вивантажується. Потім по скіповому підйомнику суміш
подається до бункера-накопичувача та вивантажується в нього. А вже з
бункера суміш потрапляє до кузова автомобіля-самоскида.
Для кращого з’єднання з бітумною часткою особливу увагу приділяють
процесу підготовки та нагріву мінеральних компонентів. Завдяки такому
підходу отримують якісну асфальтобетонну суміш.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ
У СКЛАДІ БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНИХ ВУЗЛІВ
Автор: ст. гр. М-41 Батюк Євгеній Петрович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Аніщенко А.І.
В сучасних бетонозмішувальних вузлах (БЗВ) використовують
змішувачі примусової дії, такі як одновальний та двовальний, роторний та
планетарно-роторний
змішувач.
Такі
конструкції
змішувачів
використовуються в БЗВ з різною годинною продуктивністю та складовими
самого вузла (рис. 1).
Подача складових компонентів суміші відбувається завдяки
стрічковому конвеєру, або скіповому підіймачу. Цементна складова поступає
по шнековому транспортеру. Хімічні добавки та вода поступють
безпосередньо до корпусу змішувача.
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Рисунок 1 – Бетонозмішувальні вузли різної продуктивності
Основне обладнання – це бетонозмішувач (рис.2). Існуючі
бетонозмішувачі можуть приготовувати бетонні суміші різного призначення,
з великим діапазоном рухливості, з додаванням хімічних домішок та
фібрових елементів.

Рисунок 2 – Бетонозмішувачі примусової дії
Кожен з цих змішувачів має різне конструктивне рішення. Вони мають
ряд недоліків та переваг в порівнянні один з іншим. Кожен завод-виробник
пропонує конкретний вид бетонозмішувача, якій він сам виготовляє, під тої
чи інший БЗВ, в залежності від його годинної продуктивності.
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РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКТУ
МАЛОГАБАРИТНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ НА
ДІЮЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТАХ
Автор: ст. гр. Мс-21 Юрченко Дмитро Юрійович
Керівники: д-р техн. наук, проф. Ємельянова І.А., канд. техн. наук, проф.
Гордієнко А.Т., асп. Субота Д.Ю.
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). Комплект (иис.1) складається
із окремих модулів: однороторного лопатевого метальника 3,
бетонозмішувача зі стрічково-лопатевим валом 2 (рис.2), скіпового підіймача
1, вібролотка 7. Усі модулі змонтовані на пересувній теліжці 1.

Рисунок 1 – Універсальний пересувний технологічний комплект
малогабаритного обладнання для виконання ремонтних робіт на діючих
будівельних об’єктах.
Комплект може працювати як в режимі циклічної дії, так і безперервно
при суміщенні усіх технологічних операцій у часі.
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1 -- рама змішувача; 2 – корпус змішувача; 3 – стрічково-лопатевий вал;
4 – опорний підшипниковий вузол; 5 – отвір для вивантаження;
6 – гідроциліндр; 7, 8, 9, 10 – кріплення; 11 – ущільнення валу
Рисунок 2 – Бетонозмішувач зі стрічково-лопатевим валом
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.
Конструктивна продуктивність комплекту Пк визначається відповідно
наступній залежності:
Пк = 3600𝜌 × 𝑛 × 𝑏 × ℎ × 𝑙 × 𝑧; (1)
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

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ДВОМАСНОЇ СИСТЕМИ ВІБРОПРЕСУ
З УРАХУВАННЯМ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛУ, ЩО
ФОРМУЄТЬСЯ
Автори: ст-ти гр. Мс-21 Дзюба Олександр Петрович,
Перцевий Микита Сергійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Саєнко Л.В.
Забезпечення показників бетонних виробів (міцність на стиск,
щільність, водопоглинення) досягається вибором раціональних режимів їх
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формування. При використанні для цих цілей вібраційних пресів до
параметрів, що визначають ефективність процесу, слід віднести
характеристику бетонної суміші (водоцементне співвідношення), статичний
тиск на суміш і тривалість вібропресування. Істотним є добір зазначених
параметрів для конкретних складів бетонної суміші і рекомендованих
параметрів вібрації.
Даному питанню присвячені статті [1-3]. В [1] відображені
технологічні особливості бетонів, що формуються методом вібропресування.
Метою досліджень є одержання залежностей для визначення міцності
на стиск, щільності й водопоглинення бетонних виробів від водоцементного
співвідношення, статичного тиску в бетонній суміші й тривалості режимів
вібраційного пресування.
В основу досліджень був покладений факторний експеримент по
визначенню міцності готового виробу.
Показники готових виробів, відформованих на вібропресі, залежать від
складу бетонної суміші (щебеня, цементу, піску, води, хімічних добавок), від
тиску пресування й параметрів вібрації (частоти, амплітуди, часу вібрування
в режимах низького й високого тиску пресування).
Експериментальним шляхом отримані залежності міцності бетонних
виробів на стиск Rсж, їхньої водопроникності W і щільності у
відформованому стані .
Rст = Ф1(В/Ц, Pв, tн, tв); W = Ф2(В/Ц, Pв, tн, tв);  = Ф3(В/Ц, Pв, tн, tв) ,
де: В/Ц – водоцементне співвідношення; Рпр – високий тиск пресування; tн
і tв – відповідно час вібрування в режимах низького й високого тиску
пресування.
Аналіз залежностей дозволив установити графічно залежності Rсж, W і
 (рис. 1).

Рис. 1. Графічний аналіз залежностей
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З рисунку 1 видно, що значення параметрів раціональних режимів
вібраційного формування можна призначати в діапазонах: В/Ц = 0,35…0,37;
Рпр = 0,06…0,09 МПа; tн = 8…10 сек.; tв = 9…11 сек.
При цьому необхідне сумарне зусилля на штоках гідроциліндрів
пуансонів та силу вібраторів, що обурює можна визначити із залежності:
FH  Pnp  S C  mbb  mn   g ;

Q B  M   2  A  FH / k ,

де SC – сумарна площа контакту пуансонів і бетонної суміші; mbb – маса
верхніх вібраторів; mп – маса пуансонів; M  маса вібруючих частин;  
кутова частота; А - амплітуда вібрації.
Уточнена продуктивність розраховується по формулі:
3600
П
 Sц ,
Тц
де Тц – час одного циклу формування виробів на вібраційному пресі з
урахуванням зміни часу пресування tн і tв.
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Секція «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»
УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИКОЮ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Автор: ст. гр. МО-41 Костюк Юлія Олександрівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Сичова О.Є.
Управління політикою комунікацій на підприємстві повинно бути
спланованою дією, тому пропонуємо поетапний план управління
маркетинговими комунікаціями. План маркетингових комунікацій повинен,
на нашу думку, включати декілька розділів, опис яких приводиться нижче.
Може виникнути питання про те, що первинним етапом повинні стояти
маркетингові дослідження, а не формулювання завдань. Проте це
означатиме, що у фахівців немає всієї необхідної інформації для складання
плану. В цьому випадку, очевидно, необхідно провести дослідження ринку.
За умови успішного виконання цих досліджень, процес управління
комунікаціями на підприємстві, пропонуємо скласти з наступних розділів.
Розділ 1. Цілі і завдання. Розділ повинен включати чітку заяву про цілі
плану маркетингових комунікацій, виходячи з цілей маркетингового і
стратегічного характеру. Цілі повинні бути прості і зрозумілі, бути
недвозначні і, найважливіше, мати кількісний вираз.
Розділ 2. Можливі проблеми. Основна мета цього розділу - відповідь на
питання: чи існують які-небудь внутрішні або зовнішні чинники, здатні
перешкодити виконанню вказаних в плані цілей і завдань? Важливими
аспектами можуть бути стан середовища, а також організаційні проблеми
усередині компанії. В результаті існування деяких з проблем такого роду
може потрібно зміна вказаних в плані цілей.
Розділ 3. Комунікаційна стратегія . Стратегія є коротким описом
політики по досягненню поставлених цілей і завдань, тобто «яким чином»
вони повинні бути досягнуті.
Розділ 4. Опис цільової аудиторії. Існують два питання, які необхідно
розглянути для досягнення найвищої ефективності маркетингових
комунікацій. Перш за все необхідно точно визначити межі кожного сегменту
або ніші ринку як групи споживачів, що мають аналогічні характеристики.
Друге, не менш важливе питання - це якісна оцінка цільових аудиторій.
Розділ 5. Формулювання повідомлення. Важливо розуміти, що
повідомлення - не перерахування характеристик продукту або його функцій і
експлуатаційних якостей. Повідомлення - це швидше питання визначення
отримуваної споживачем користі. Необхідно також з'ясувати пріоритети
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повідомлень і скласти їх так, щоб вони відповідали потребам кожного члена
групи ухвалення рішення про покупку.
Розділ 6. Вибір засобів комунікації. Засобами комунікації є канали, по
яких повідомлення посилаються до цільової аудиторії. У плані вказується, як
кожен з вибраних засобів комунікації пов'язаний з видом передаваних
повідомлень і з сформованим іміджем підприємства в очах цільової
аудиторії.
Розділ 7. Розробка детальних тимчасових графіків. Графік зазвичай
складають строком на один рік. Він може бути частиною більш
довгострокової програми. Можуть використовуватися і коротші проміжки
часу, проте украй корисним є пов'язання графіка дій на триваліші терміни
його застосування.
Розділ 8. Складання бюджету. Складання бюджету - це питання простої
оцінки всіх включених в план пунктів.
Розділ 9. Розробка системи контролю і оцінки ефективності. За умови,
що завдання комунікаційного плану чітко вказані і мають кількісні значення,
оцінка ефективності рекламної кампанії є важливою, але простою справою.
Розділ 10. Ресурси. Під ресурсами маються на увазі людські ресурси, як
в плані кількості співробітників, що займаються проведенням кампанії, так і
в плані їх професійних можливостей по виконанню необхідної роботи з
максимальною ефективністю. У цей розділ повинні бути також включені
витрати на підвищення кваліфікації співробітників і додаткові витрати на
утримання апарату управління підприємством.
Запропонований план являє собою ефективний інструмент управління
формуванням маркетингових комунікацій для підприємства.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. МО-21 Бородіна Вікторія Сергіївна
Керівник: ст. викл. Опікунова Н.В.
Особливе значення для розвитку й саморегулювання економічної
системи будь-якої країни має інноваційна діяльність суб'єктів
господарювання.
В економічно розвинених країнах 85-90% приросту ВВП
забезпечується шляхом експорту високотехнологічної продукції. В Україні
ж, за оцінками експертів, пороговий рівень існування інноваційної моделі
економіки визначається 40% інновативності, а фактичний рівень
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забезпечення економічного росту за рахунок технологічних нововведень
української економіки коливається в діапазоні лише 5-10% [1].
Нагальною є потреба кардинальних змін національної інноваційної
системи. Реалізація цих змін неможлива без підвищення ефективності
функціонування окремих підприємств, діяльність яких спрямована на випуск
високотехнологічної продукції з метою отримання прибутку. Важливою
умовою стійкого та розвитку інноваційного бізнесу є створення державою
спеціальних механізмів його підтримки[2].
На думку Мельниченко О.А, Кузьминчук [3,4], інноваційний розвиток
використовується, коли йдеться про відповідний тип розвитку на макрорівні і
проводяться дослідження щодо механізму реалізації науково-технічного
прогресу в процесі економічного розвитку країни, регіону, пошуку нових
джерел економічного зростання, побудови державної інноваційної моделі
розвитку.
На жаль, на шляху здійснення інноваційних процесів виникають
перешкоди: недостатність джерел фінансування інноваційної діяльності,
відсутність власних коштів підприємств, незначна державна підтримка у
проведенні інноваційних процесів, відсутність розвинутої інфраструктури
інноваційного ринку та низька мотивація щодо вдосконалення нових
технологій та впровадження нових видів продукції.
Інноваційна діяльність є невід’ємною складовою господарської
діяльності підприємства, найпоширенішим способом забезпечення успішного
його функціонування, як зазначає Микитюк П.П. [5]. На відміну від
розвинутих країн, в Україні ще не створено національну інноваційну
систему. Інноваційна діяльність в Україні характеризується структурною
деформованістю,
інституційною
неповнотою,
неузгодженістю
та
незбалансованістю технологічних, економічних і соціально ціннісних
аспектів. [2].
Модернізація української економіки на засадах інноваційного розвитку
має забезпечуватися комплексним застосуванням усіх доступних важелів
економічної політики та запобіганням конфлікту між їхніми впливами та між
вирішенням стратегічних та поточних завдань.
Перехід економіки України на інноваційні засади вимагає
стимулювання інноваційних процесів, прискорення просування нововведень
в усіх її секторах. Створення відповідної інфраструктури потребує таких дій:
покращення інвестиційного клімату; сприяння експорту високотехнологічної
продукції; зменшення податкового тиску для інноваційних компаній,
особливо на початковій стадії розвитку; створення зон інноваційного
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підприємництва; розвиток міжнародних науково-технічних зв'язків через
спільну генерацію, обмін і використання нових знань і технологій.
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ЕКОНОМІКА ВРАЖЕНЬ - СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ
СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Автор: ст. гр. МО-21 Харченко Дар’я Дмитрівна
Керівник: ст. викл. Опікунова Н.В.
В епоху глобальних змін керівники підприємств змушені шукати все
нові способи підвищення конкурентоспроможності. Технології створення
вражень і організації видовищ дозволяють це зробити з меншими витратами
в порівнянні із традиційними методами. Саме застосування економіки
вражень, як зазначають фахівці, для підвищення конкурентоспроможності
підприємства є найбільш актуальним на сьогоднішній день.
Спеціалісти Джозеф Пайн II Б., Джеймс Х. Гилмор [ 1 ] виділяють, що
основним трендом економічного розвитку є перехід до нового мислення та
сприйняття сучасного етапу суспільних відносин, в якому пріоритети для
споживачів полягають не стільки у товарах та послугах, скільки у враженнях,
які вони від цього отримують. Це стосується, в першу чергу, не матеріальної
сфери виробництва – розваг, ресторанів, готелів, банків про що свідчить
досвід розвинених країн світу та спрямованість їх пріоритетів на
глобалізаційний наднаціональний розвиток, відповідно й появу нових
наукових напрямів та понять таких як: сервісна індустрія, індустрія
гостинності, креативна економіка тощо[1,с.304].
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Поняття «економіка вражень» було запропоновано у книзі Б. Джозефа
Пайна та Джеймса Гілмора «Економіка вражень. Робота – це театр, а кожний
бізнес – сцена».[1]
Наприкінці XX століття в побут увійшло поняття «економіка вражень».
Вважають [1,2],що концепція, яка полягає в ньому, висуває на перший план
враження, які одержуватиме споживач від використання цього продукту або
послуги. Ключовий фактор у стратегії просування продукту– це емоційна
складова.
Вчені Пекар В., Болотна О. наполягають на тому, що важливо
навчитися використовувати принципи успішної постановки вражень у
реальності, а також необхідно враховувати емоційно-потребову та
потребово-мотиваційну сфери споживача, тим самим підвищуючи споживчу
цінність - масову персоналізацію[2, 3].
Так, Пекар В. писав: ”Економіка вражень – це підхід до виробництва та
просування товару або послуги, заснований не на задоволенні конкретної
потреби, а на створення позитивного враження як від виробництва та
просування, так і від одержання товару або послуги, а також від наступних за
цим відчуттів, одержуваних споживачем товару або послуги.”[2,c. 33].
Таким чином, основна відмінність економіки вражень від інших типів
економіки – почуття та переживання людини стають центральними в
економічній діяльності підприємства.
В умовах величезного достатку на ринку товарів і послуг для
споживача дуже важливо не просто придбати товар з якоюсь практичною
метою, а отримати від покупки позитивні емоції. Саме на цьому
психологічному аспекті будується сучасна економіка вражень, при якій збут
товарів і послуг здійснюється за допомогою грамотно організованих
вражень.
Завдяки використанню методів економіки враження підприємства
збільшують обсяги своїх продажів, формують позитивний імідж
підприємства та лояльності споживачів.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ.
ЙОГО ЦІЛІ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ
Автор: ст. гр. МО-31 Кисла Юлія Миколаївна
Керівник: ст. викл. Петровська Т.Е.
Головне призначення електронного документообігу – це організація
збереження електронних документів, а також роботи з ними (зокрема ,
їхнього пошуку як по атрибутах, так і по змісту). У системі електронного
документообігу повинні автоматично відслідковуватися зміни в документах,
терміни виконання документів, рух документів, а також контролюватися всі
їхні версії і під версії. Комплексна система електронного документообігу
повинна охоплювати весь цикл діловодства підприємства чи організації – від
постановки завдання на створення документа до його списання в архів,
забезпечувати централізоване збереження документів у будь-яких форматах,
у тому числі, складних композиційних документів. Система електронного
документообігу повинна поєднувати розрізнені потоки документів
територіально віддалених підприємств у єдину систему. Вони повинні
забезпечувати гнучке керування документами як за допомогою жорсткого
визначення маршрутів руху, так і шляхом вільної маршрутизації документів.
У системі електронного документообігу повинне бути реалізоване тверде
розмежування доступу користувачів до різних документів у залежності від
їхньої компетенції, займаної посади і призначених їм повноважень. Крім
того, система електронного документообігу повинна настроюватися на
існуючу організаційно-штатну структуру і систему діловодства
підприємства, а також інтегруватися з існуючими корпоративними
системами.
Основними користувачами система електронного документообігу є
великі державні організації, підприємства, банки, великі промислові
підприємства всі інші структури, чия діяльність супроводжується великим
обсягом створюваних, оброблюваних і збережених документів.
Очікувані результати впровадження:
 Забезпечення більш ефективного керування документами за рахунок
автоматичного контролю виконання, прозорості діяльності організації на всіх
рівнях.
 Підтримка ефективного накопичення, керування і доступу до
інформації і знань.
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Забезпечення кадрової гнучкості за рахунок більшої формалізації
діяльності кожного співробітника і можливості збереження всієї передісторії
його діяльності.
 Усунення дублювання і багаторазового перетворення інформації.
 Забезпечення чіткої авторизації доступу до комерційної інформації,
за рахунок чого підвищується персональна відповідальність співробітників за
виконані дії строго в рамках наданих повноважень.
 Протоколювання діяльності підприємства в цілому (внутрішні
службові розслідування, виявлення «гарячих точок» у діяльності).
 Оптимізація бізнес-процесів і автоматизація механізму їхнього
виконання і контролю.
 Виключення або максимально можливе скорочення обороту
паперових документів на підприємстві. Економія ресурсів за рахунок
скорочення витрат на керування потоками документів в організації.
 Виключення необхідності чи істотне спрощення і здешевлення
збереження паперових документів за рахунок наявності оперативного
електронного архіву.
 Єдиний інформаційний простір Рішення з автоматизації діловодства
та контролю виконання документів надає можливість територіально
розгалуженому підприємству «Головне підприємство – Районні управління»
функціонувати в єдиному інформаційному просторі. Це забезпечується
створенням в підприємстві актуальної центральної бази даних, яка
оперативне оновлюється інформацією з баз даних управлінь. Кожен
документ чи об`єкт вводиться в систему один раз і після збереження стає
доступним всім іншим підсистемам.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Автор: ст. гр. ПА-41 Літус Віталій Русланович
Керівник: канд. держ. упр., доц. Терещенко Д.А.
Проголосивши себе соціальною державою, політика якої спрямована на
створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного
громадянина, Україна взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення надання
якісних адміністративних послуг населенню. В свою чергу, цей процес
потребує ефективного організаційного розвитку органів публічної влади.
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Організаційний розвиток органу публічної влади – це організований
процес, що порушує динамічний розвиток структури органу, за якого
відбувається поступове удосконалення окремих сторін діяльності органу і
раціоналізація його внутрішньої структури, упорядковуються в часі і у
просторі управлінські процеси. Організаційний розвиток – процес
удосконалення формальних (організаційної структури управління, процесів
управління й ін.) і неформальних сторін організаційної діяльності
(підвищення знань, навичок і досвіду у міжособистісному та груповому
спілкуванні; організація кар’єри на основі застосування ефективних методів
мотивації та формування організаційної культури), тобто безперервне
вдосконалення процесів вирішення проблем й оновлення організації [2, с. 6].
Організаційний розвиток нерозривно пов’язаний з культурою
організації та інноваціями в цій сфері. Організаційний розвиток органів
публічної влади на інноваційній основі спроможний забезпечити підвищення
якості адміністративних послуг за рахунок інновацій, впровадження
клієнтоорієнтованих цінностей, перерозподілу людських ресурсів.
Цілеспрямовані нововведення в органах публічної влади можуть бути
реалізовані на трьох рівнях: організаційному (наприклад, зміна структури),
груповому (наприклад, зміна групових цінностей і норм) та індивідуальному
(наприклад, зміна уявлень про мету діяльності органів публічної влади).
Аналіз та узагальнення ідей щодо організаційного розвитку дозволяє
стверджувати, що існують певні закономірності організаційного розвитку, які
виявляють себе у процесі декомпозиції моделі на складові частини, аналізу та
синтезу підходів щодо організаційного розвитку [1-3]. На думку авторів,
серед концепцій організаційного розвитку, на особливу увагу заслуговує
модель Г. МакЛіна [3], який застосовує проектний підхід до організаційних
перетворень. Проектний підхід є виграшним порівняно з іншими, оскільки
надає можливість залучити найкращих фахівців в галузі організаційної
діагностики та розвитку, покращити якість прийнятих управлінських рішень,
і що більш важливо – покращити якість процесів, знаходження нових
інноваційних способів управління органами публічної влади у скорочений
термін при обмежений ресурсах.
Отже, організаційний розвиток органів публічної влади - це
безперервний, багатовекторний, нелінійний, інтегруючий процес переходу
системи органів публічної влади до нового якісного стану за рахунок зміни
кількості, якості підсистем, що входять до складу системи, та зв`язків між
ними. Тому в умовах децентралізації та адміністративних реформ в Україні
організаційний розвиток органів публічної влади є важливим фактором
покращення якості надання адміністративних послуг.
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СЕКЦІЯ «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»
ТЕХНІЧНІ ІННОВАЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ
Автор: ст. гр. Пм – 53 Калініченко Ігор Володимирович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Гольтерова Т.А.
Функціонування будівельного виробництва характеризуються істотною
залежністю від технічних рішень.
Головною метою впровадження технічних інновацій в будівництві є
досягнення кінцевого результату - введення об'єктів в експлуатацію з
необхідною якістю і в зазначені терміни. Збільшення кількості показників
якості об'єкта і середовища проживання людини, що випливає з нового
підходу до будівництва, вимагає системних технічних та чітко
взаємопов'язаних комплексних рішень. Такі рішення потребують іншого
рівня математичного моделювання, автоматизації проектування, оптимізації
енергопостачання, підготовки фахівців тощо. По суті, стає необхідним
перехід на інший, якісно новий технічний рівень проектування і зведення
об'єктів.
Однією з технічних інновацій передбачається практичне використання
досягнень в ІТ-сфері, які забезпечують новітній напрямок у розвитку
будівельних кластерів і розробленні стартапів. До таких технологій належать:
3D-друк об’єктів різного призначення; виготовлення екологічних
будівельних виробів із місцевих матеріалів (грунтоблоки) новітнім способом;
дослідження технічного стану будівель і споруд безпілотними літальними
апаратами; розбирання об’єктів, зруйнованих унаслідок техногенних та
природних подій.
Процесорні технології вирішують питання організації процесу зведення
будівель і, на перший погляд, покупець їх не бачить. Наприклад, понад 80%
девелоперів ніколи не вкладаються у дедлайни. У тому ж Києві терміни
введення в експлуатацію більшості житлових комплексів затримуються на
рік. Цю проблему дозволяють вирішити BIM-технології. BIM – «близнюк»
будівництва, що ідентифікує кожен елемент споруди або інфраструктури і
дає всю необхідну інформацію щодо кожного елементу. У Баку побудували з
нуля Олімпійський стадіон на 68000 людей за 18 місяців. У роботі
використовувалося BIM-рішення Tekla BIMSight, яке дало перевагу з точки
зору продуктивності та дозволило мінімізувати паперовий документообіг. В
іншому випадку на етапі проектування компаніям треба було б готувати
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паперові креслення протягом восьми місяців для 17000 тонн складних
сталевих конструкцій.
До інновацій належить також оцифровування бізнес-процесів, хмарне
управління процесами та ін. Однак будівництво – консервативна галузь. За
даними досліджень, незважаючи на те що на нього припадає 13% світового
ВВП, воно, як і раніше, залишається однією з найменш оцифрованих сфер. І
українські забудовники не виняток.
У багатьох розвинених країнах під час зведення будинків вже давно не
використовуються лише бетон і цегла – виробники застосовують дерев'яні
конструкції, які не горять, ЗD-друк і самоочисні фарби. Найчастіше нові
технології в будівництві використовують в Японії, США, Сінгапурі, ОАЕ. У
Катарі, наприклад, готуються побудувати споруди із соляних блоків, які
змішують з крохмалем і покривають матеріалом з використанням епоксидної
смоли.
Проаналізувавши всі процеси і світові тренди, можна стверджувати, що
в наш час і в найближчому майбутньому в будівельній сфері буде багато
змін, особливо пов'язаних з технікою і технологіями, впровадження яких
дозволить забезпечити значний економічний, енергетичний і екологічний
ефект.
Науково-технічний прогрес у будівництві потребує випереджувального
розвитку національної будівельної науки, підвищення ефективності
досліджень, створення необхідних економічних, матеріально-технічних,
організаційних і соціально-психологічних умов для прискорення
масштабного застосування інноваційних розробок.

ДЕВЕЛОПЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
В БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЯХ УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. Пм-53 Давидович Евген Олексійович
Керівник: канд. техн. наук доц. Обухова Н.В.
Будівельна галузь є інвестиційно привабливою. Значна частина
капітальних інвестицій України – від 20 до 40% припадає саме на інвестиції у
житлове будівництво. Більше як 60% інвестицій в житлове будівництво
здійснюється майбутніми власниками квартир. До 90% від усіх
девелоперських послуг в Україні виконується саме вітчизняними
компаніями.
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Підходів до розгляду девелоперської діяльності в багатьох авторів
різноманітне, наприклад Б. Пейзер та Б. Фрей в «Професійному девелопменті
нерухомості» висвітлили багатогранність питань "девелопмента" [1].
Сьогодні в літературних джерелах девелопмент можна розділити на
чотири види залежно від типу об'єктів: девелопмент житлової нерухомості;
девелопмент комерційної нерухомості; девелопмент заміської нерухомості;
ленд-девелопмент (девелопмент земельних ділянок);
Основні фактори, що надають українським компаніям більше свободи
на ринку нерухомості є те, що їм простіше контролювати земельні ресурси,
ніж іноземним компаніям. До того ж, вітчизняні девелопери наділені
необхідною кількістю ресурсів, задля успішного ведення конкурентної
боротьби на ринку нерухомості [2].
Ціни на українському ринку нерухомості визначаються сукупною дією
різних факторів. Найбільш важливим з них є такі:
1. Наявність вільних коштів у покупців (фізичних та юридичних осіб).
2. Доступність і ціна кредитів для фізичних осіб на купівлю
нерухомості.
3. Наявність або відсутність в інвесторів можливості альтернативного
вкладення коштів із більшою дохідністю, ніж на ринку нерухомості.
4. Обсяг пропозиції на первинному та вторинному ринках нерухомості.
5. Потреба будівельних компаній в оборотних коштах.
6. Доступність кредитних ресурсів для будівельних компаній.
Найважливішу роль на конкурентному ринку грає тривалість
будівництва. Цей важливий показник цікавить як інвесторів так і
будівельників, оскільки скорочення термінів будівництва веде до зміни його
собівартості. Крім того, розподіл капіталовкладень по періодах будівництва
повинно відповідати обмеженням інвестора. Фінансове забезпечення проекту
і розподіл фінансів по періодах будівництва стало грати головну роль [3].
Якщо розглядати тривалість зведення об'єктів будівництва,
застосовуючи MS Project 2010 можна аналізувати та планувати строки та
мінімізувати витрати.
Практика показує, що нормативні документи по тривалості
будівництва, зачепила розподіл коштів але не завжди враховуються
замовником, оскільки він (а не держава) є головним інвестором. Динаміка
розподілу інвестицій, як обмеження повинні враховуватися в планах
компаній.
Роль будівельників при реалізації проекту найважлива - забезпечення
надійного виконання планів в рамках бюджету, а замовника - забезпечення
фінансування проекту відповідно до графіка СМР [4].
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Сьогодні в Україні зареєстровано близько 400 девелоперських
компаній. Через економічну кризу індекс будівельних робіт впав майже на
50 % під впливом суспільно-політичних подій, глибокої девальвації
національної валюти, стагнації економіки, падіння ВВП, зростання рівня
інфляції та державного боргу. Внаслідок цього скоротилися доходи і
купівельна спроможність населення. Все це змушує багатьох українських
девелоперів відсувати терміни здачі, а то й зовсім заморожувати будівництво
нових об'єктів.
Перелік посилань:
1. Пейзер Р.Б. , Фрей А.Б., Профессиональный девелопмент недвижимости. М.:
Urban Development Publishing, 2003.–462c.
2. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом.- К.: Лібра, 2002.–223с.
3. Обухова Н.В. Общие подходы к концепции планирования деятельности
строительных компаний //Матеріали VI Міжнародна наукова-практична конференція
«Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в
будівництві»
(23.03-24.03. 2016р.). ‒ Харків: ХНУБА , 2016р. С.83-85
4. Обухова Н.В., Обухов В.В. Управление и оптимизация инвестиционного
процесса в строительстве/ Науч.-техн. сб. Коммунальное хозяйство городов.-Киев
Техника: 2006-вып.№72, с.135-138.

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ (ВІМ) ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. П-32 Коваленко Дарина Євгенівна
Керівник: канд. економ. наук, проф. Дружинін А.В.
Актуальність наукової роботи полягає у проблемі стратегії і тактики
європейської інтеграції в інноваційного розвитку будівельного комплексу
України в сучасних умовах та необхідності структурної перебудови з
переводом кризових видів діяльності на сучасну технологічну і технічну
основу розвитку, яка обумовлена новими теоретичним і методичним
підходами ВІМ до аналізу, моделюванню й структурної оптимізації.
Завданням наукової роботи є дослідження впливу ВІМ на інноваційний
розвиток будівельної галузі України з позиції європейської інтеграції задля
підвищення якості та ефективності діяльності підприємств та отримання
реальних проектних показників при будівництві і експлуатації об’єкту.
Метод дослідження – факторний аналіз, узагальнення, теорія
структурної
оптимізації,
у
майбутньому
економіко-математичне
моделювання
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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 отримати реальні проектні показники при
будівництві і експлуатації об’єкту.
Проблемою при моделюванні економічної складової ВІМ і оцінки
економічної ефективності є горизонт планування – термін розрахунків і
особливо на етапі експлуатації будівлі, внаслідок протиріч між строками
служби, амортизаційними відрахуваннями , проведення капітальних
ремонтів.
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 4D -8D у відповідності
схемою ,що показую ведучих учасників реалізації проекту. Система BIM 6D
дозволяє здійснювати розрахунки енергоефективності та енергоспоживання
будівлі, а також комплексні розрахунки економічної ефективності всієї
будівлі (з урахуванням місця розташування) і всіх її елементів одночасно.
Переваги застосування BIM-технологій в проектуванні та будівництві:
 зменшення термінів підготовки проектної документації;
 зменшення ймовірність помилок при проектуванні;
 контроль ключових показників і дотримання термінів виконання
робіт;
 швидке надання інформації щодо результатів досліджень і
випробувань, проектної документації та звітів в електронному вигляді;
 оперативне коригування вартісних показників будівництва;
 зниження грошових витрат
 скорочення термінів введення будівлі в експлуатацію.
Наступні дослідження сценарного підходу та моделювання прогнозних
оцінок економічної ефективності проектів за ВІМ-технологією в майбутні
періоди дозволить проробкою декількох варіантів вибрати оптимальний по
основним техніко –економічним показникам враховуючи їхні зміні за
життєвий цикл проекту будівлі.
Особливої актуальності набуває удосконалення за ВІМ- технологією
оцінка та реалізація девелоперських проектів за рахунок іноземних
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інвестицій, які мають певні особливості управління будівельним проектом, а
їх реалізація дозволить визначити ефективність і надійність проекту в
сучасних ринкових умовах України.
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Секція «ОСНОВИ АРХІТЕКТУРИ»
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БУДІВНИЦТВА СПОРТИВНИХ СПОРУД
У МАЛИХ І СЕРЕДНІХ МІСТАХ
Автор: ст.гр. А-46 Шматова Аріна Юріївна.
Керівник: канд. арх., доц. Хороян Н.П.
У нашій країні з кожним днем все більше починає розвиватися
аматорський і професійний спорт. З'являється гостра економічна
зацікавленість громадян у збереженні здоров’я як основного фактора
матеріального благополуччя.
Сєвєродонецьк – мономісто Луганської області, яке сьогодні має безліч
проблем з розвитком та подальшим життям. Спорт для мешканців
Сєвєродонецьку має велике значення та традиції. Тут досі існує розвинута,
але застаріла, спортивна база. Можна припустити, що створення нового
спортивного ядра зможе дати новий поштовх для подальшого розвитку міста,
зробить його регіональним спортивним центром. В даній роботі на базі
вивчених зарубіжних спортивних споруд у малих і середніх містах світу
робиться спроба виявити домінуючі особливості будівель подібного типу та
сформувати критерії, які стануть за основу проєкту спортивно-рекреаційного
центру у м. Сєвєродонецьк.
Створення споруд зі спортивною функцією в зарубіжних країнах має
деякі особливості; розглянемо їх за кількома критеріями: локацією,
функціональною та планувальною структурою, об’ємно-планувальним
рішенням. Спортивні споруди, за нашим дослідженням, можуть бути
розміщені в структурі міста (невід'ємна частина суспільної будівлі), поблизу
селитьби (працюють на конкретну частину населення), в структурі зелених та
рекреаційних зон (нове ядро тяжіння людей). Спортивні споруди можуть
включати як т. зв. монофункцію (баскетбольний майданчик або футбольне
поле),так і комплекси (різні зали для активних занять, як то тренажерний зал,
тенісний корт, спа-зону й ін. Об’єм споруди зазвичай сформовано за
принципом кластерного планування, якому сприяє раціональність споруди в
цілому, жорстке підпорядкування функції, візуальна та контекстуальна
монолітність. При цьому основними конструкціями, що використовуються
для зведення спортзалів, є комбіновані велікопрогонові системи.
На наш погляд, для мономіста Сєвєродонецьк буде актуальним
створення багатофункціональної спортивної споруди в структурі зеленої
рекреаційної зони поблизу міста, яка буде обслуговувати не лише мешканців,
493

а й користувачів з інших міст області. Основні проєктні пріоритети –
раціональність,
монолітність,
кластерний
принцип
планування,
використовання комбінованих великопрогонових систем, а саме – вантові
паралельні напружені системи.
Список використаних джерел:
1. Меерович М. Г. Причины возникновения моногородов в СССР // Современный
город: власть, управление, экономика. Т. 1. 2016. С. 260–271.
2. Спортивные сооружения: веб.-сайт. URL: https://www.archdaily.com
3. Heino Engel. Tpagsysteme.-Verlag Gerd Hatje, 1997. – 344 с.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ МУЗЕЇВ ПРИВАТНИХ КОЛЕКЦІЙ
Автор: ст. гр. А-46 Кондратенко Софія Костянтинівна
Керівник: д-р арх., проф. Ремізова О.І.
Музеї колекційного типу будують свою діяльність на основі
традиційного збору речових, письмових, образотворчих матеріалів.
Вивчаючи і зберігаючи ці матеріали, співробітники та науковці музеїв
комплектують ними свої фонди музеїв. Але існують люди, які в силу своїх
пріоритетів або вподобань збирають свої мистецькі колекції.
В Харкові існує безліч таких приватних колекцій різних типів
художнього мистецтва які потребують публічної уваги, але не мають місця
для зберігання, вивчення та експонування. Яскравим прикладом такого
зібрання є колекція харків’янина О. Фельдмана, який колекціонує не тільки
сучасний живопис або графіку, але і стародавні витвори мистецтва
Трипільської культури, японські нецке, костюми, зброю, а також мінерали,
комах, тощо. Зрозуміло, що така різноманітна колекція потребує дуже
розвинутого експозиційного простору, якого в нашому місті поки що немає.
У 2007 році була спроба створення музею приватних колекцій на декількох
поверхах одного з будинків Харківського національного університету ім.
Каразіна. Однак створити музей в Харкові як передбачалося, не вийшло,
тому що приміщення не передали в довгострокову оренду.
В чому полягає специфіка таких музеїв? По-перше, музеї приватних
колекцій бажано розміщувати в центрі міста, доповнюючи загальноміський
ансамбль і музейний маршрут. Це буде забезпечувати кращу доступність
музею для відвідувачів з різних районів. Також важливо враховувати
ситуаційність місця проектування, її залучення у середу культурних,
наукових і учбових об’єктів та місць громадського відпочинку. Музей
приватних колекцій може доповнити виставкову інфраструктуру міста.
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Друга особливість полягає в тому, що музеї приватних колекцій
відрізняються різноманітністю своїх фондів, а тому потребують різних
мобільних умов не тільки демонстрації, а і зберігання. Він потребує розробки
системи комбінування тимчасових та стаціонарних експозицій, режимів
зберігання колекцій різних видів мистецтв. По-третє, він також має включати
в себе бібліотеку з дослідницьким центром та архівом, лекційні зали,
інформаційне бюро, зону відпочинку та, за можливістю, рекреаційну зона
музею з можливістю експонування на відкритому просторі. Крім функцій, що
відповідають за цілісну структуру музею, можуть бути другорядні –
комерційні (коворкінг центр, майстерні, малі кінозали та театральні сцени)
для забезпечення постійної діяльності забудови. Таким чином, комбінування
різних функцій та режимів експонування різних колекцій одночасно стає
особливою рисою музею приватних колекцій.
Різні колекції потребують дуже різних умов експонування. Тому
важливо мати як штучне, так і природне освітлення. Даний аспект стосується
не тільки до внутрішнього, а й зовнішнього освітлення. Велику роль відіграє
розвиток ландшафтно-паркової композиції музею. Ландшафт музею може
стати важливим місцем для проведення культурних заходів. Важливою
задачею при проектуванні музею є послідовне здійснення принципу
максимального поділу двох основних технологічних потоків: маршруту
відвідувачів і шляхів переміщення експонатів і персоналу.
Забезпечення умов ознайомлення та вивчання колекцій також є
особливістю даного музею. Сюди приходять не тільки отримати насолоду,
але і вчитись і відпочивати. Тому в комплекс можуть входити спеціальні
творчі майстерні для занять живописом, скульптурою, графікою, тощо.
Сучасні умови просвітницької діяльності дуже різноманітні – від звичайного
читання лекцій про мистецтво до авангардних перформансів і фестивалей.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ІНШІ СУЧАСНІ ПІДХОДИ
В ПРОЕКТУВАННІ МІСЬКОГО ЖИТЛА
Автор: ст. гр. Ам-14 Яковлєва Анна Володимирівна
Керівник: доц. Рижевцева Л.О.
Від середини ХІХ століття демографічний вибух і велика імміграція
людей у міста внаслідок індустріалізації перетворили «квартирне питання» в
усій Європі на один з головних викликів суспільству. При цьому йшлося не
лише про вирішення кількісної проблеми – масового житлового будівництва.
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Нами були проаналізовані велика кількість прототипів, які можна
розділити за географічною ознакою на декілька основних категорій: Європа,
СНД, Україна та світ.
Метою нашої роботи є вивчення, дослідження, виявлення та
класифікація основних сучасних підходів в проектуванні міського житла.
Актуальність даної теми полягає в тому, що для нашої країни до сих
пір переважає модерністський підхід при проектуванні житла, який полягає в
тому, що експерти заздалегідь знають, чого хочуть мешканці. Забудовники
посилаються на їх експертизу, замість того, щоб безпосередньо запитати
людей, використовуючи методи зворотного зв'язку.
Предмет дослідження: міське житло
Об’єкт дослідження: сучасні підходи в проектуванні міського житла
Зараз житлове будівництво перебуває на етапі, коли спостерігається
зростання потреби в більшій кількості індивідуального житлового простору
та вимозі економити енергію й ощадливо обходитись з ресурсами. Це
вимагає компактніших житлових рішень в ущільнених міських просторах.
В умовах ринкової економіки, ми бачимо, наскільки не схожі один на
одного люди, що живуть в одних і тих же типових будівлях. І підхід, при
якому проектується один проект і їм забудовується вся країна, більше не
працює.
На відміну від типового, поставленого на потік і позбавленого
індивідуальності масового житла недавнього минулого, сьогодні, навіть,
доступне (або «соціальне») житло орієнтується на людей різного віку - літніх
і молодих, одиноких та сімейних, з різним рівнем доходів і соціальним
статусом.
Список використаних джерел:
1. Колін Еллард. Середовище проживання. Як архітектура впливає на нашу поведінку
і самопочуття
2. Урсула Клєефіш-Йобст, Петер Кеддерманн, Карен Юнг. Усім потрібне житло.
Справедливе, соціальне, доступне
3. Кевін Лінча. Образ міста
4. https://strelkamag.com/ru/article/7-principov-khoroshego-goroda-ot-byvshegozamestitelya-mera-barselony
5. https://archspeech.com/article/arhitekturnyj-modul
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ОФІСНИХ ПРОСТОРІВ.
Автор: ст. гр. А-22 Брильова Ірина Олександрівна
Керівник: доц. Рижевцева Л.О.
Актуальність проблеми формування креативних офісних просторів
пов'язана з розвитком технічного і економічного прогресу. Змінилися також
уявлення про робочий процес і його організації. Створення різноманітних
офісних просторів потрібно для підвищення якості роботи, привернення
уваги до робочого процесу і створення сприятливої атмосфери для діяльності
співробітників.
Креативні простори можна виділити в основні блоки: архітектурномістобудівні, принципи художнього оформлення, соціальні принци,
економічні принципи.
Архітектурно-планувальні принципи
Для креативних офісних просторів важлива організація особливої
екосистеми раціонального розподілу функціональних зон, створення
середовища комунікацій дозволяє працювати в комфортних умовах.
Виділено наступні архітектурно-планувальні принципи:
- Багатофункціональність забезпечує з'єднання елементів різного
призначення в цілісну структуру офісного простору.
-Вільне планування або open Spаce Дозволяє використовувати простір
багатофункціонально.
-Динамічність
-Гнучкість
Має на увазі собою просторове рішення, яке буде позитивно реагувати
на зміни розвитку вимог ринку, для подальшої роботи компаній.
-Поєднання приватних і відкритих зон;
- Складність планувальної структури;
- Зв'язність функціональних зон.
Соціальні принципи
Креативні просторово-функціональні принципи спрямовані на
формування найважливіших видів офісної діяльності:
-Співпраця
- Низький ступінь регламентації:
- Створення комунікацій між різними групами.
- Можливість обміну досвідом між резидентами.
- Зближення з керівництвом - успішно виражена в формах ідеологія
компанії призводить до зближення компанії співробітників.
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Принципи художнього виразності
- Наявність зон з різним забарвленням
-Відкритість через візуальні зв'язки.
- Багатогранність художніх трактувань.
-Стилістичне різноманіття.
- Інноваційність або технологічність
Висновок
Яким би не був підхід до організації простору офісу, важливо, щоб
була створена оптимальне середовище, «яку, за словами М. Черноушека,
можна певною мірою змінювати відповідно до потреб суб'єкта». Іншими
словами, простір має не тільки впливати на людину, а й саме піддаватися
впливу. Зміна і стабільність - головні характеристики організації креативного
офісу.
Список використаних джерел:
1. Бурова Т.Ю. Офис: этапы становления в формировании планировочной структуры,
2007.
2. Майерсон Дж., Росс Ф. Бизнес-центры и офисы. Лучшие проекты мира. М. : Изд-во
Антона Жигульского.
3. Матушевский Н. Как создать востребованное креативное пространство: рассказывает
владелец дизайн-завода Flacon // Inc : ежедн. интернет-изд. 2017.

МІНІ-ПАРКИ (POCKET PARK) ЯК НОВА ТИПОЛОГІЯ МІСЬКИХ
ПАРКІВ І ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ
Автор: ст. гр. А-22 Булгакова Олександра Євгенівна
Керівник: доц. Рижевцева Л.О.
У сучасному великому місті, особливо в мегаполісі, недолік озеленених
просторів відчувається дуже гостро. Одним з варіантів підтримки міста в
гармонії з природою є створення так званих «кишенькових парків» крихітний, площею всього в пару-трійку сотень квадратних метрів зелений
відкритий простір, де можна призначити зустріч, посидіти з книгою або
випити кави в тіні дерев.
Кишеньковий парк (також відомий як pocket park, міні-парк) являє
собою парк дуже малого розміру, площею до 0,4 га, часто створюється на
єдиному місці, вільному від забудови або на малих ділянках землі
неправильної форми.
Сам термін pocket park, або vest pocket park на Заході з'явився ще в
середині 1960 х. Міста в Європі, США, Канаді почали ущільнюватися,
вартість землі зростала, але навіть в самій щільній забудові залишалися
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клаптики території, які були занадто малі або незручні для зведення нової
будівлі. Ці ділянки використовувалися під стихійну парковку, звалище або
взагалі ніяк не були задіяні. І ось вимкнені з життя міста пустирі почали
поступово покращувати, перетворювати в зелені острівці - з ініціативи влади
чи самих жителів.
З вищесказаного випливає, що міні-парки особливо актуальні в
історичних і ділових центрах. Часто такі зелені куточки не розраховані на те,
щоб по ним ходили або гуляли, тому практично всі подібні об'єкти являють
собою зелень + сидячі місця. Найбільшою популярністю такі простору
користуються у людей, що йдуть по маршруту дім - робота - дім.
Підтримувані в хорошому стані кишенькові парки мають позитивний
вплив на вартість нерухомості по сусідству, оскільки забезпечують більш
високу якість життя. Згідно дослідженням, доглянуті парки також фактично
стримують злочинність в житловому кварталі. Такі простори працюють
відразу в декількох напрямках: активізують міські спільноти, покращують
якість життя, забезпечують достатнє озеленення, сприяють кращій
соціалізації. Таким чином, кишенькові парки дозволяють вирішувати
глобальні міські проблеми локальними способами.
Сьогодні виділяють 3 типи міні-парків: активний, пасивний і бонусний.
Крім того, якісний pocket park завжди має якусь родзинку, фокусний об'єкт
або незвичайне архітектурне, ландшафтне рішення, що привертає людей. Це
може бути оригінальна скульптура, незвичайне або дуже старе дерево,
пам'ятний камінь, якийсь історичний артефакт або значущий для кварталу
автентичний знак.
В Україні існує ряд проблем, пов'язаних з грамотною організацією
міського простору і його використання з максимальною користю. При всіх
перевагах створення кишенькових парків і користі, яку вони можуть
принести, існує ряд причин, через які наша держава ще не готова звернути на
них увагу:
1. Великі, нефрагментовані природні території
2. Кишенькові парки-занадто дорогі в створенні та утриманні.
3. Кишенькові парки не стійкі.
Але якщо завданням стане організація точкових операцій для розвитку
рекреаційних територій, то, безумовно, проект повинен мати законодавче
обґрунтування та перебувати під захистом закону.
Кишенькові парки є єдиним варіантом для створення нових
громадських просторів без масштабної реконструкції. У міських районах
кишенькові парки часто є частиною містобудівних планів регенерації і
прописані окремим пунктом в програмі озеленення міста. Такий підхід
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допоможе перетворити десятки незатишних і забутих місць в привабливі для
відпочинку простори, забезпечуючи міські громади парковими зонами і
покращуючи якість життя в місті.
Список використаних джерел:
1. https://pragmatika.media/karmannye-parki-malenkie-oazisy-s-bolshim-potencialom/
2. https://green-city.su/mini-park-v-shanxae/
3. Петровська С.Р., Олінець М.А. Екологічна архітектура в проектах сучасних
архітекторів.-2013.
4. Марков Д.І. Міський кишеньковий парк - вибір суспільства.-2015

ПРОБЛЕМА СОЦІОЛОГІЇ МІСТА: ПОШУК АКТУАЛЬНИХ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА
Автор: ст. гр. А-46 Семенов Микола Сергійович
Керівник: доц. Рижевцева Л. О.
За часів планової економіки кожен населений пункт отримував
інструкції, розроблені центральними органами. Більші міста мали
рекомендації, що враховували їх особливості та контекст, а менші, мали
стандартизовані, типові інструкції щодо напрямків розвитку. Але важливим
було існування бачення майбутнього та спрямованості розвитку до певної
цілі. Перехід до ринкової економіки мав би зробити інструкції щодо розвитку
міст, районів, регіонів більш індивідуальними, а також довести
життєздатність кожного з варіантів. Але, на жаль, цього не сталося. Комплекс
соціально-економічних процесів призвів до того, що ні місцева чи державна
влада, ні бізнес, не мають стратегій розвитку. Існуючі інструкції скоріше
направлені на виживання. Таким чином, проблема відсутності стратегічного
мислення у плануванні міст є актуальною, а її вирішення полягає у
виокремлені актуальних стратегії розвитку житлового середовища та їх
застосування на практиці.
Стратегія просторового планування – це не тільки комплексний план,
який визначає, що і де потрібно будувати, а документ, який є основою для
обговорення із зацікавленими людьми, що живуть, працюють в місті.
Інструкції до планування можуть складатися з розділів, які через опис
послідовно ведуть до формування стратегії: Бачення, Принципи,
Стратегічний напрям, Проекти, Інструменти реалізації.
В Україні інституту місцевого самоврядування є однією з новітніх
можливостей, бо суспільству надано право самовизначення і
самозабезпечення умов свого сталого розвитку. Сталий розвиток міського
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співтовариства може здійснюватися в повній взаємозалежності між трьома
формами
публічної
діяльності:
плануванням,
управлінням
та
адмініструванням. Однак практика міського планування останні 20-30 років
не розвивалася, з боку живої практики міського розвитку до професійної
школи. Внаслідок цього відбулося свого роду заморожування прийомів
проектування. Традиційне містобудівне проектування за своєю технологією
відноситься до фізичного планування територіально-просторової структури
міста під замовлення функціональних систем життєзабезпечення і діяльності.
У тому випадку, коли місто під «тиском» збільшення обсягу функцій вимагає
збільшення займаних територій, виникає необхідність пошуку-проектування
містобудівного рішення про оптимальні розмірах і розташуванні
територіальних ресурсів. Нажаль, сьогодні великі територіальні ресурси
зайняті житловим фондом низької якості, промисловими і комунальними
підприємствами, які реалізують свої технологічні потреби на площах
земельних ділянок менше 50% від тих, якими володіють.
Планувальна організація великих міст і система транспортного та
соціального обслуговування, спроектована за принципом функціонального
зонування, що виділяє домінуючі види діяльності, входить в протиріччя
сучасним тенденціям інтеграції міських функцій. Відірвані від контексту,
частини міста стихійно намагаються перетворитися, всупереч містобудівній
політиці. У більшості випадків склалася фізична просторова організація
забудови, що не дозволяє вирішити ці проблеми шляхом розміщення
додаткових функцій за допомогою реконструкції будівель.
Якщо традиційна практика планування була пов'язана зі спробами
поєднання
територіально-просторового
планування
і
розвитку
інфраструктури за допомогою комплексного генерального планування і
державного забезпечення міських територій інфраструктурою, то починаючи
з кінця 1990-х початку 2000-х років, нові методи міського розвитку та
створення інфраструктури все більше стають сферою основних інтересів
приватного сектора і все менше предметом міського планування.
При недостатніх бюджетних інвестиціях для реалізації запланованих
заходів відсутні механізми консолідації публічних і приватних ресурсів при
здійсненні проектів, пов'язаних з розвитком міської інфраструктури та на
думку міської громади, сучасна забудова не формує бажаного вигляду міста і
веде до втрати історичної спадщини.
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АРХІТЕКТОР ДУШКІН О.М. ВОКЗАЛИ В СІМФЕРОПОЛІ ТА СОЧІ
Автор: ст. гр. А-34 Тимченко Дарья Дмитрівна
Керівник: канд. арх., доц. Качемцева Л.В.
Багато видатних архітекторів навчалися та починали свою професійну
діяльність у Харкові, одним з таких фахівців був Олександр Миколайович
Душкін (1904 – 1977 р.).
У 1930 році Душкін закінчив Харківський технологічний інститут, де
навчався у класі академіка архітектури О. М. Бекетова. Брав участь в
проектуванні Автодорожнього інституту в Харкові, «соцміст»: Донбас, Нова
Горлівка, Новий Краматорськ.
Через рік після закінчення навчання молодий архітектор взяв участь в
Міжнародному конкурсі на проект Палацу Рад у Москві та отримав I премію,
саме це дало Олександру Миколайовичу поштовх в подальшому
професіональному розвитку. Після переїзду до Москви архітектор почав
працювати в майстерні Мосради під керівництвом І. О. Фоміна, брав участь у
розробці найрізноманітніших об’єктів: Палацу Радіо, Будинку СТО,
Академічного кінотеатру, житлових будинків, шкіл та інших споруд.
Протягом життя Олексій Миколайович працював у всіх областях
архітектури, був фахівцем в транспортному будівництві. За проект станції
метро «Палац Рад» (зараз «Кропоткінська») Душкін в 1937 році отримав
«Гран-прі» на Міжнародній виставці в Парижі. Через два роки в Нью-Йорку
західні колеги визнали шедевром станцію метро «Маяковська».
Величезне значення у творчості Душкіна мала тема наземних
транспортних споруд. Протягом довгого часу він був головним архітектором
проектних інститутів МПС і Мінтрансбуду, відновив, реконструював і
побудував десятки вокзалів, знаковими роботами серед них є об’єкти в
Сімферополі та Сочі. Ці вокзали зіграли дуже трагічну роль у творчій долі
архітектора.
Олексій Миколайович Душкін побудував залізничний вокзал в
Сімферополі 1951 року, створивши справжній шедевр у дусі палаццо епохи
Ренесансу. Роком пізніше за проектом архітектора у Сочі був зведений «братблизнюк» сімферопольського вокзалу. Ці споруди вирізняються своїм
стилем, декором та якістю будівельних та матеріалів.
Саме будівля Сочинського залізничного вокзалу стала приводом для
політичних гонінь на архітектора Душкіна в середині 1950-х років, у період
боротьби з архітектурними «надмірностями» за Хрущова. Олексія
Михайловича усунули від проектної, архітектурної діяльності. Після цього
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Душкін, аж до своєї смерті в 1977 році, займався тільки викладацькою
роботою.

ЄЗИДСЬКИЙ ХРАМ
Автор: ст. гр. А-46 Равоян Шко Бадирович
Керівник: канд. арх., доц. Качемцева Л. В.
Єзидизм – це маловідома монотеїстична віра, яка має схожість з
іншими релігіями, що виникли на Близькому Сході, а саме з іудаїзмом,
християнством та ісламом, а також з зороастризмом і поклонінням природі.
Вважається, що єзидизм – древня месопотамська релігія, яку частина курдів
сповідувала ще до прийняття ісламу. Вона століттями піддавалася гонінням,
а архітектурні об’єкти, пов’язані з нею були поза увагою дослідників.
Мета дослідження – виявити особливості об’ємно-просторово
побудови та символіки культових споруд єзидизму на прикладі храму Лалеш.
Єзиди – замкнута етноконфесійна група, що живе на півночі Іраку. Тут
знаходиться храм Лалеш (курд. Laliş), найсвятіше місце в системі вірувань
єзидів. Святиня і місце паломництва єзидів – храм Лалеш розташований в
Іракському Курдистані за 60 км на північний захід від міста Мосул. У
дохристиянський період – це був храм Сонця. Після арабського завоювання
туди вселилися несторіанські ченці, під заступництвом мусульман. У XII
столітті єзиди повернули храм за допомогою реформатора єзидизму Шейха
Аді, який жив тут; в 1162 році помер, і був тут же похований.
Храм Лалеш стоїть на потужній прямокутній платформі, що
складається з десяти шарів (хтонічна символіка культу Бога-батька). Над
центральною будівлею храму височіють три купола. Найвищий – Шех Аді,
під ним покояться мощі Шейха Аді; праворуч від нього – Малак Шехсін, а
зліва, найменший – купол Шех Мусі Анзалі. Єзидські купола (куббе) –
витягнуті загострені конуси з безліччю граней – символізують промені сонця,
що сходять з небес на землю.
Під найбільшим конусом три диска однакової висоти і різних діаметрів.
Нижній диск – шестикутник, що означає священний шлюб. .Диски
символізують небесні сфери з трьох різновисоких небесних сфер, а
прямокутник основи – землю.
Єзиди вірять в єдиного Бога, який створив світ, а потім передав його на
піклування семи ангелів. Найважливіший з них – Тавусі Мелек, «ангелпавич», якого зображують у вигляді птаха з красивими пір'ям. Зображення
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павича зустрічаються всюди в Лалеші, як і символи сяючого Сонця, що
представляє Світ Божий, і чорного змія, походження якого оповите
таємницею. Зображена змія можна побачити праворуч від входу в храм.
Храм Лалеш є зразком для будівництва нових культових споруд єзидів
в країнах, де вони мають свої діаспори. Досить великі єзидські громади є в
Вірменії, Грузії, Росії, Україні, Німеччині, США та інших країнах. Сучасні
храми єзидів в останні роки з’явились в Грузії та Вірменії.

THE BASIC PRINCIPLES OF FORM DESIGNING IN THE ISLAMIC
ARCHITECTURE
Autor: st.gr. A–29 Ahmad Yaman Albik
Head: Doctor of architecture, Assoc. prof. Davidich T. F.
The architecture of the Islamic world, often having a bizarre appearance, in
essence, is a geometrical construction. Symmetry, equilibrium of forms and
proportionality reign are supreme in islamic architecture. The basic idea of the
cosmogony of Islam is to create a world from a single point called the «universal
mind». The ancient Greeks understood Cosmos as the «beautiful order». The idea
of the harmony of the world, connected with the relations of opposites within the
object, originates from the philosophical school of Pythagoras (5th century BC).
«God»,as the Pythagoreans taught, laid the numbers at the foundation of the world
order. InIslamic culture the expression of cosmogony was various types of
symmetry. The laws of symmetry laid down in the construction of the most
complex ornamental compositions extended to building plans. Researchers have
identified the most common compositional schemes of the main types of religious
buildings, which were canonized in the Middle Ages to facilitate and accelerate the
pace of construction. But this normalization of forms was quite flexible and
allowed changes to be made to individual parts of buildings, details, and decor.
The arabian architects were not familiar with the principles of proportionality. God
is unity, and the world is multitude, it consists of opposites, which leads to
harmonicalunity. Harmony is divine and lies in numerical relationships. The
analysis of the measurement drawings showed, these relations determined the
dependence of the sizes of plans, sections, and building facades. There is also no
doubt that the Arab mathematicians knew the proportion of the golden ratio, which
was widely used in architecture (according to M.S. Bulatov).Ensembles of
buildings were also compiled according to the principle of geometric coordination
of the location of structures in the plan.
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The support structures were usually placed at the intersection points of the
geometric axes of the plans. Example: the plan of the Kubbat As-Sahra mosque fits
into a very common star in the Iranian ornament, the ends of which mark the
corners of the external walls and the position of the internal supports.The
geometric principle of building a plan for the building of the Kubbat al-Sahra
mosque in Jerusalem. The plans of building were most often constructed by using a
modular grid. It allowed to establish a proportional relationship between all
individual parts of the building, as well as the arrangement of parts of all elements
of architectural ensembles in the plan. Arches, window and doorways were often
framed by a decorative strip, which enlarged the scale of these elements in the
interior. This decorative tape never forms a complete frame around the windows –
the window curb makes a bend and goes around the next window, describing a
continuous line along the wall. Wall surfaces were often treated with a continuous
ornament, built on the principle of carpet pattern. The floral ornament combines
the ancient tradition of carpet weaving of nomadic Arab tribes. The geometric
ornament resembles the crystallization process, spreading over the surface and
interpreting the same motive, it obeys the often subtle laws of periodicity of fifthorder symmetry).In the Arabic ornament various types of symmetry are used: axial,
central, translational, symmetry of similarity, 5th order symmetry. In the IX– X
centuries the geometric ornament was at the initial stage of development, its
heyday was in the XII – XIII centuries, which reflects the successes of Arabic
mathematics at that time. Often complex rapports were built on varieties of ray
grids. The monumental epigraphic ornament, drawn on a rectangular grid, is called
«kufic» (from the name of Kufa). A specific elements of the decor are «stalactites»
or «mukarnas». Initially they were larger and carried the function of strengthening
vaulted structures. This structures most often form cornices and carry shelves for
themselves, fill niches, domed clumps and sails. For the first time, these forms
were analyzed by O. Jones and identified 7 types of figures in them, which make
up three groups: rectangles, right-angled triangles, rhombuses, half-rhombuses.
Stalactites often constructed on special wooden structures. They create rich effects
of refraction of light in the interior.

505

ОСОБЛИВОСТІ АНДАЛУЗЬКОГО СТИЛЮ В АРХІТЕКТУРІ
МАГРИБУ
Автори: ст-ти гр. А-27 Шакір Ях'яуі, Шаіб Амін, Сідкі Усама.
Керівник: д-р арх., доц. Давідіч Т.Ф.
Район Північної Африки Магриб - це прибережна смужка землі, що
включає в себе Туніс, Алжир, Марокко, Лівію, Мавританію. Країни Магрибу,
представляючи собою унікальний сплав культур, з давніх-давен були
«заходом» для Близького Сходу і «сходом» для Західної Європи.
Своєрідність і неповторність цих земель середземноморського куточку світу
полягає в органічному сплетінні древніх багатовікових традицій багатьох
народів і в формуванні поліфонічної культури арабської Африки у з’єднанні
з європейським укладом життя. Значну частину культурного багатства
Магрибу становить неповторний місцевий «андалузький» стиль його
архітектури, який мав своїм джерелом блискучу цивілізацію арабомавританської Андалусії VIII - XV століть. Перші значні споруди арабоберберської архітектури було створено ще наприкінці VII століття. Серед них
найзначнішою є велична мечеть Сіді-Укба в Кайруані (Туніс). Основу декору
Андалузького стилю складають дві технології: Зелидж і Таделакт. Зелидж –
різнокольорова плитка розміром, як правило, не більше, ніж 3 х 3 см.,
укладена складним малюнком, найчастіше – геометричним орнаментом.
На території Іспанії у VIII столітті склався місцевий варіант
романського стилю. Він породив могутні споруди. В основному це були
споруди релігійного і державного призначення. Головним будівельним
матеріалом в архітектурі романського стилю був камінь, який і надавав
зовнішньому вигляду споруд грунтовність і монументальність. Деталі декору
були найчастіше асиметричними: кожна з капітелей, пілястр і колон мала
свої формальні особливості.
Романському стилю є притаманним комплексний вплив на людське
сприйняття: широка кольорова гамма, найтонші інкрустації, багатоплановість
освітлення, неповторність вигинів, складність поділу простору, в той час як
арабська архітектурний стиль відрізнявся прямими лініями і багатогранними
формами. У ньому можна було розпізнати скупий геометричний візерунок
берберського майстра і вигадливий рослинний орнамент арабески іранського
художника. У XV- XVI століттях на землях Іспанії вже стали відчутними
впливи ренесансу, особливо в архітектурі палаців.
Унікальний андалусский стиль є саме з'єднанням прийомів, мотивів,
сюжетів, характерів ліплення і розпису. Він відрізняється пишним
506

орнаментальним оздобленням, витонченими лініями, вибагливим вибором
малюнка і насиченістю тонів.
Культура Андалусії не була замкненою. Мусульмано-християнська
суміш арабів, берберів, вестготів та іберів на протязі століть фактично склала
нову народність. Андалусці легко успадковували досягнення сусідніх
цивілізацій та творчо сприймали їх будівельні традиції. Таким чином
своєрідна еклектика різних стильових мотивів породила андалузький стиль.

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. А-46 Сараєв Юрій Ігоревич
Керівники: канд. арх., доц. Кудряшова І.В., доц. Колесніков О.Є.
Зведення в 2009 році дев'ятиповерхового дерев'яного будинку Stadthaus
в
Лондоні
ознаменувало
початок
сучасного
етапу
розвитку
багатоповерхового дерев'яного будівництва. Сьогодні будівництво
багатоповерхових дерев'яних будівель розглядається багатьма фахівцями як
перспективний напрямок розвитку, а географія будівель стає все більш
широкою. Несуча конструкція будівлі Stadthaus в Лондоні була зведена з
CLT-панелей за 27 днів. Будівництво здійснювалося без використання
баштового крана за 49 тижнів, на зведенні споруди працювало лише 4
робітника. Було пораховано, що для спорудження аналогічної будівлі з
залізобетону треба було б 72 тижні. Панель CLT є основним будівельним
матеріалом більшості багатоповерхових дерев'яних споруд. Плита
складається з дощок (ламелей), складених перпендикулярно один до одного,
склеєних між собою під високим тиском. Кількість шарів виконується
непарних - найчастіше використовуються панелі товщиною 5 або 8 шарів.
З моменту будівництва споруди Stadthaus по всьому світу були зведені
ще понад 50 багатоповерхових дерев'яних будівель, деякі з яких мають
більше 10 поверхів в висоту.
Mjøstårnet від Voll Arkitekter в Брумунддале, Норвегія, був визнаний
Радою з висотних будівель і міського середовища проживання найвищою
дерев'яною будівлею в світі. Вежа висотою 85,4 метра була зведена з
використанням крос-ламінованої деревини (CLT), новаторського матеріалу,
який дозволяє архітекторам будувати високі споруди з екологічно чистого
дерева. Treet в Бергені, Норвегія, висота якого 49 метрів, раніше був
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найвищою дерев'яною спорудою до завершення будівництва Mjøstårnet в
березні 2019 року.
До сьогоднішнього дня склалися різні конструктивні системи
багатоповерхових будинків з дерева. Повністю дерев'яні споруди, в яких всі
несучі елементи конструкції будівлі виконані з дерева або матеріалів на його
основі. Сюди входять каркасно-щитові конструкції, система будівництва з
CLT, стійко-балкові системи, технологія FFTT при поверховості до 12
поверхів, будівлі типу «труба-каркас». Комбіновані несучі конструкції, в
яких дерево і матеріали на його основі об'єднуються з іншими матеріалами
для їх спільної роботи з метою оптимального розподілу навантажень і
мінімізації витрат матеріалів. Дані системи включають в себе
деревометаличні і деревобетоні варіації. До деревометаличних несучих
систем відносяться будівлі зі сталевим несучим ядром жорсткості, будівлі зі
сталевими вузловими з'єднаннями, технологія FFTT для будівель з
поверховістю вище 12 поверхів. До деревобетона несучим систем
відносяться будівлі з залізобетонними ядрами жорсткості, з використанням
залізобетонних вузлових з'єднань, CREE system.
Таким чином, застосування дерев'яних конструкцій в сучасній
архітектурі багатоповерхових будинків є важливим напрямком, що
відповідає вимогам стійкого розвитку і є новітнім майданчиком для розробки
нових конструктивних та пластичних рішень.
Список використаних джерел:
1. Бардин И.Н. Конструктивные системы многоэтажных деревянных зданий. В
сборнике: Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и молодых учёных –
2017 сборник материалов конференции. – М., 2017. - С. 179-184.
2. Бардин И.Н., Карельский А.В. Определение оптимальных габаритов деревянных
многоэтажных зданий различных конструктивных систем. В сборнике: Строительная
наука - XXI: теория, образование, практика, инновации Северо-арктическому региону.
Сборник трудов VIII международной научно-технической конференции. – М., 2017. –
3. Гавриков Д.С., Родионовская И.С., Семёнов М.Н. Фахверк: история и
актуальность // Вестник МГСУ No1 2008. - М.: НИУ МГСУ, 2008. - С. 17-23.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТІЙКОМУ МІСТІ
Автор: ст. гр. А-34 Криворотенко Анастасія Олександрівна
Керівники: канд. арх., доц. Кудряшова І.В.,
канд. арх., асист. Мартиненко А.С.
Сталий розвиток міста - це комплексний процес, який веде до
вирішення міських проблем, поліпшення умов і якості життя городян шляхом
досягнення збалансованості соціально-економічного і екологічного розвитку,
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за рахунок раціонального використання міського ресурсного потенціалу і не
перевищує гранично припустимих навантажень на навколишнє середовище.
Методики сталого розвитку використовують в сучасних містах, так як вони є
основними осередками виникнення екологічних, соціально-економічних та
інших проблем, і разом з тим місцями зосередження основної маси жителів,
покликаними забезпечити їх потреби і достатню якість життя. Людство живе
у час, коли технологічний розвиток стрімко зростає, а сама людина навчилася
використовувати його для покращення свого життя. Інноваційні технології
здатні покращити якість життя населення, а в масштабах країн та міст ще й
зменшувати впливи негативних факторів життєдіяльності людства на
природне навколишнє середовище.
Важливо визначити роль інноваційних технологій у концепції розвитку
стійких міст. Запорукою майбутнього, благополучного з точки зору здоров'я
людей і впливу на навколишнє середовище, є ще одна індустріальна
революція, основою якої повинні стати економічні стійкі альтернативні
джерела
енергії.
Найважливішими
факторами
концепції
є
енергоефективність, енергозбереження та відмова від використання
вуглецевих джерел енергії.
Сонячні батареї - є одним з найрозповсюдженіших способів
споживання відновлюваного джерела сонячної енергії. Головна перевага
сонячної енергії в порівнянні з гідроенергією або ядерною енергією в тому,
що для її отримання не потрібна вода та відсутні проблеми, пов'язані зі
споживанням та подальшим дефіцитом водних ресурсів. Досягнуте в останні
роки скорочення витрат при здобутті сонячної енергії зробило їх
порівнянними з вартістю енергії від викопних видів палива як в середніх, так
і в приполярних широтах. Такий вид відновлювального джерела енергії як
вітер з успіхом використовують жителі багатьох країн світу. Так на
данському острову Самсьо, який повністю забезпечує себе енергією з
відновлювальних джерел, вітрові установки здобувають левову частину
енергії, що дає можливість навіть торгувати надлишком.
Інноваційні технології безпосередньо торкнулися транспортних систем
багатьох міст, що спричинило збільшення кількості електромобілів на
дорогах, як одну із запорук значного очищення повітря від вихлопних газів.
Також з метою зменшення об’ємів забруднення набирають популярність
технології переробки сміття та «розумні» системи його збору. Такі системі не
потребують повсякчасної участі вантажних сміттєвозів, що працюють на
дизельному паливі. Наприклад, в містах Фінляндії діють контейнери з
сенсорами, які можуть передавати дані в реальному часі про наповненість
баків відходами. Причому «розумна» система не тільки допомагає
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відправляти дані, але і аналізує їх, вибираючи найбільш ефективний варіант
збору, враховуючи наповненість контейнерів, наявність сміттєвозів і навіть
трафік на дорогах. Такі системи не тільки економлять час і гроші, але і
допомагають скоротити викиди, знос техніки і дорожнього полотна.
Одним з найважливіших напрямків діяльності по досягненню сталого
розвитку є екологічна реставрація міських ландшафтів та їх компонентів,
екологізація діяльності людини в місті, екологізація потреб. Інноваційні
технології на шляху до цих цілей є засобом вирішення багатьох проблем
сучасних міст серед яких: забруднення навколишнього середовища, низька
ефективність збору та переробки сміття, виснаження природних ресурсів для
задоволення потреб людини.

КОНЦЕПЦІЯ «КРЕАТИВНЕ МІСТО»
Автор: ст. гр.А-34 Коньшина Катерина Анатоліївна
Керівники: канд. арх., доц. Кудряшова І. В.,
канд. арх., асист. Мартиненко А.С.
Концепція креативного міста з'явилася в урбаністичній науці
наприкінці 1980-х років на стику предметів соціально-економічної географії,
економіки та соціології, по-перше як засіб подолання кризи, викликаної
процесами глобальної трансформації індустріальної економіки в інноваційну,
який найбільш сильно позначився на містах - основних центрах
промислового виробництва.
Дане дослідження спрямоване на вивчення поняття креативності та
варіантів його характеристики, виявлення потенціальних вимірів у місті, що
здатні стати базою для реалізації його креативного потенціалу, появи нових
інфраструктур. Також важливо виявити позитивні зміни у міському
середовищі.
Найбільш відомим теоретиком «креативного міста» є Чарльз Лендрі.
Він
сформував ряд підходів до креативного мислення і поведінки в
контексті містобудівного проектування. Лендрі розуміє креативне місто як
місто, жителі якого здатні оцінити свій творчий капітал, нарощувати його і
використовувати як інструмент у конкурентній боротьбі з іншими містами.
Основа «креативного міста» полягає в його сприйнятті як живого твору
мистецтва, перетворення якого безпосередньо і в першу чергу залежать від
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волі і потреб його жителів. Можна з упевненістю сказати, що це концепція
мистецтва і про мистецтво.
Термін «креативність» є предметом дискусії та характеризується
широким діапазоном точок зору. На погляд Чарльза Лендрі креативність є
багатовимірним прикладним поняттям, що є необхідною і достатньою
умовою сприйняття міста як суми його інфраструктур, що включає також
сукупність ініціатив економічної, соціальної і культурної сфер. Річард
Флорида розуміє під креативністю інтелект людини і його творчі здібності,
результатом роботи яких є поява нових і ефективних ідей. На думку Терези
Амабайл креативність є виробництвом нових ідей, які можна застосувати для
вирішення конкретних проблем.
Щоб уникнути зайвих фінансових витрат створення різнорідних
середовищ для творчих і культурних ініціатив, такими просторами
найчастіше стають колишні індустріальні зони. У багатьох містах старі
промислові будівлі часто використовуються як місця для якісно нових
починань у бізнес-сфері, художніх студій чи дизайнерських центрів. Серед
таких проектів варто згадати «Zeche Zollverein», центр мистецтва та дизайну
в Ессені, відкритий на місці старої вугільної шахти, розташованої, тим не
менш, близько від центру міста, «Watershed Media Centre» в Брістолі,
заснований в приміщенні старого промислового складу на березі річки, а
також Новий виставковий центр «Tramway» у старому трамвайному депо
Глазго.
Таким чином, можна зробити висновок, що будь-яке місто, навіть
позбавлене матеріальних ресурсів розвитку, має унікальні особливості,
володіє значним потенціалом і прихованими ресурсами, в результаті
«креативного» використання яких можливе досягнення їм вищих етапів
міського розвитку. Більше того, цими ресурсами можуть бути навіть його
недоліки. Концепція «креативного міста» здатна позитивно перетворювати
навіть занедбані ділянки міста на міські середовища з високими показниками
якості.
Список використаних джерел:
1. Четтертон П. Чим вимощена дорога в креативне місто / П. Четтертон //
Недоторканний запас. – 2010. – № 2 ( 70 ). – С. 255-264
2. Howkins J., The Creative Economy: How People Make Money From Ideas - Allen
Lane, 2001, 288 p.
3. Landry, C., The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Earthscan Ltd, UK &
USA, 2000., 350 p.
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КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЕВ’ЯНИХ ВИСОТНИХ
БУДІВЕЛЬ
Автор: ст. гр. А-24 Бастракова Вікторія Романівна
Керівник: канд. арх., асист. Мартиненко А. С.
Протягом багатьох століть деревина була одним з головних матеріалів
людства для будівництва. З’явившись у другій половині XIX ст., залізобетон
спричинив революцію в архітектурі та будівництві і швидко обійшов
традиційні
матеріали
за
популярністю,
ставши
в
XX
ст.
найрозповсюдженішим матеріалом. Однак, в наш час спостерігається
ренесанс деревини, як конкурентоспроможного будівельного матеріалу,
зокрема для зведення висотних будівель. Розвиток сучасних технологій, що
застосовують для обробки деревини, вдосконалення обладнання для
будівництва з дерева позитивно сприяли цьому процесу.
Актуальність використання деревини можна пояснити також тим, що
цей матеріал має такі цінні властивості як екологічність і легкість, яка
дозволяє прискорити монтаж і зменшити кількість робочої сили. Важливим
представляється виявити переваги та недоліки деревини як будівельного
матеріалу сучасності.
Сьогодні будівництво хмарочосів з дерева виробляється за технологією
Cross-laminated timber або X-lam. Це великогабаритні перехресно-клеєні
панелі (CLT panels). Цей матеріал забезпечує будівельним конструкціям таку
ж міцність, як сталь, при цьому залишаючись екологічно чистим. Крім CLT
панелей застосовують Laminated Veneer Lumber (LVL брус) - пиломатеріал з
листкового шпону. Він застосовується в якості вертикальних і
горизонтальних елементів несучого каркаса будівлі.
Матеріали CLT і LVL можуть комбінуватися один з одним. Наприклад,
каркас будівлі може складатися з LVL бруса, а стіни і перекриття - з панелей
CLT. Існують також гібридні варіанти будівництва, коли основні елементи
каркаса монтуються із залізобетону, а огороджувальні конструкції і
другорядні балки - з композиційної деревини.
Всупереч популярному твердженню, CLT дерев'яні панелі вогнестійкі
та вологостійкі через використання у їх виробництві клею. За рахунок своєї
«перпендикулярній шаруватості» вони важко горять, при чому якщо і
займаються, то не спалахують, а тліють. Як доводять експерти, CLT панелі
краще ніж сталь і бетон протистоять вогню, і утримують свою структурну
цілісність. «Перпендикулярна шаруватість» матеріалу також не дозволяє CLT
панелям гнити та розбухати від води.
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Перспективи CLT деревини в якості будівельного матеріалу
майбутнього поки є невизначеними. Однак, зрозуміло, що існує дискусії та
значний інтерес з приводу революційної системи будівництва. Якщо ця
технологія продовжить доводити, що вона значно прискорює час монтажу,
усуває зростаючий дефіцит робочої сили в будівництві і зменшує викиди
вуглекислого газу, то виявиться серйозним гравцем на ринку «зеленого»
будівництва.
Отже використання сучасних будівельних матеріалів з деревини здатне
задовольнити існуюче прагнення пошуку оригінальної естетики в
архітектурі, зв’язаної з розкриттям потенціалу новітніх матеріалів. Серед
істотних плюсів сучасних матеріалів із деревини є екологічність, міцність,
довгий період експлуатації і легкість монтажу. Однак серед мінусів - висока
вартість як самої деревини, так і її правильної обробки. Таким чином, деревні
будівельні матеріали потенційно можуть здешевити сам процес будівництва
за рахунок менших витрат на робочу силу і обладнання.
Список використаних джерел:
1. Семенов К. В. Конструкції з дерева і пластмас / К. В. Семенов, М. Ю. Кононова.
– Москва: Лань, 2016. – 136 с. – (2-е вид.).
2. Гринь И. М. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов.
Проектирование и расчет : Учебное пособие / И. М. Гринь, К. Е. Джан-Темиров, В. И.
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КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ В ТРАДИЦІЙНІЙ ДЕРЕВ’ЯНІЙ
АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. А-23 Нековальов Ілля Миколайович
Керівник: ст. вик. Леoнiдова О.М.
З давніх часів більша частина території, яку займає сьогодні Україна,
була покрита лісами. Навіть на її південних степових просторах, в долинах
річок росли густі діброви. Тому дерево було найпоширенішим будівельним
матеріалом і тоді, коли з'явилися будівлі з природного каменю та цегли.
Основними творами дерев'яної архітектури в Україні завжди залишалися
житлові споруди.
Будівництво будь-якої будівлі, як у давнину, так і зараз починалося з
пристрою фундаменту. Від нього багато в чому залежала подальша доля
будови. Фундаменти, що встановлюються під зрубні споруди, можна
розділити на два види – дерев'яні і кам'яні. Основою практично будь-якої
традиційної дерев'яної споруди є вінець – поєднання чотирьох колод,
складових в плані прямокутник або квадрат, врубленных своїми кінцями
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один до одного. Якщо вкласти один ряд вінців на інший, утворюється зруб, –
замкнена по контуру споруда, що володіє необхідною міцністю і жорсткістю.
В дерев'яній архітектурі зруб був основною конструктивною формою.
Способів з'єднання колод у кутах існує досить багато. Розрізняють з'єднання
за принципом «із залишком» і «без залишку». Найбільш поширені види
з'єднання «в обло» і «в лапу». Рубка «в обло» або «в чашу» з залишком
застосовувалася у всіх типах будівель. При такому способі з'єднання кути
виходили теплими і міцними. Найбільш поширеною конструкцією даху на
Україні була чотирисхилий на кроквах, які кріпилися на вінці зрубу або на
поздовжніх балках, покладених по верху стін. Дахи покривали соломою,
очеретом, дерев'яними дощечками — лемешем (гонтом) або дранкою.
Пам'ятки дерев'яної архітектури — найбільш беззахисна частина
національної культурної спадщини. Тому не тільки в Україні, але і в усій
Європі науковці ще з XIX століття звертали увагу на проблему збереження
для нащадків спадщини народної дерев'яної архітектури. Однією з
найпоширеніших і ефективніших форм захисту таких пам'яток стали музеї
просто неба. Зараз в Україні є декілька таких музеїв: в Києві, ПереяславіХмельницькому, у Львові, Чернівцях, Ужгороді та в селі Крилос поблизу
Івано-Франківська. Тут традиційне будівельне мистецтво українського
народу представлене своїми найбільшими досягненнями.

МОРФОЛОГІЯ БЕЗПРЕДМЕТНОСТІ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА
Авторка: ст. гр. А-31 Андрієнко Марія Олегівна
Керівник: канд. арх., доц. Рябушина І. О.
Бег лошади можно передать однотонным карандашом. Но передать
движение красных, зеленых, синих масс карандашом нельзя.
К. Малевич [3]
Казимир Малевич створює новий словник понять, що стає
організаційною системою для архітектурного дискурсу.
Шлях Малевича – це «сліпа архітектура», «архітектура як проблема».
Він знайшов свою задачу у тому, щоб створити супрематичний ордер,
виходячи з чистої супрематичної естетики та релігії. Малевич проектував
дещо більш універсальне – архітектурний принцип, організаційну систему
для будь-якої архітектури. Супрематизм – це мистецтво, яке мислилося в
новому ключі – як «вміння створити конструкцію на ооснові ваги, швидкості
та напрямку руху» [2].
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У розумінні Малевича, колір є фіксатором енергії усіх предметів. Через
вихід у безпредметне мистецтво художник став висувати глобальні
формотворчі питання; його метою було знайти та затвердити певний стиль,
який може бути застосований в усіх областях «художнього будівництва».
Самоцінність таких творів зводилося до того, що вони апелювали до сфери
ідей, які вже не являлися інструментом відображення реальності або пізнання
світу, однак, за спостереженнями Х. Ортега-і-Гассета, представляли «знання
художника, перетворюючись в предмет та ціль мислення» [1].
Таким чином, Малевич приходить до абстракції: він хоче показати
тільки колір і не викликати асоціації ні з чим іншим. Важливо зазначити, що
на стадії переходу в об'ємний супрематизм, ескізів у Малевича немає. Бракує
перехідного етапу від формально плоских полотен до об'ємних моделей –
етапу, який був заповнений знайомством з теорією проунів Ель Лисицького.
Вже у 1923 році художник працює над створенням просторових
супрематичних моделей – архітектон, концепт яких означає «головний
коваль», «майстер», «зодчий». Архитектоніка Малевича претендує на
започаткування будь-якого архітектурного проекту, в цьому сенсі вона якби
рівнем вища за просто архітектурний стиль – вона формотворча.
Перехідною стадією супрематизму від площини до об'єму стали ще і
проекти учнів вітебського училища. Малевич знаходить свій шлях втілення
супрем в об'єм: створює архітектони, метою яких є дати зразкову форму, що
в основі своїй має архетипи та змінюється у просторі та часі упродовж
спостерігання за нею із різних точок цього ж простору. Художник
відпрацьовував нові засоби просторового поєднання об'ємів, які не
використовувалися у минулому: заперечення симетрії, нове відношення до
поняття ваги в композиції, різноманітні можливості світлотіні, безперервна
зміна
загальної
об'ємно-просторової
композиції
та
ін.
Архітектони продемонстрували, що можливості поєднання форм і створення
складних об'ємно-просторових композицій невичерпні.
Отже, форма як у супремах, так і в об’ємних моделях Малевича
набуває домінуючого значення. Площинна (супрематична) форма набуває
значення «чистої форми», однак не у плані стильовому, а в аспекті «нової
виразності».
Список використаних джерел:
1. КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-suprematizma-kazimira-malevicha
2. Локотко А. І.,Архітектура: авангард, абсурд, фантастика, www.litres.ru
3. Хан-Магомедов С.О., Супрематизм і архітектура, tehne.com, http://tehne.com/library/hanmagomedov-s-o-arhitektura-sovetskogo-avangarda-kniga-pervaya-problemyformoobrazovaniya-mastera-i-techeniya-moskva-1996
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ДВІ КОНЦЕПЦІЇ РЕНОВАЦІЇ МАСОВОЇ ТИПОВОЇ ЗАБУДОВИ
1950-1960 РОКІВ
Автор: ст. гр. А-34 Ожередов Богдан Ігорович
Керівник: канд. арх., доц. Рябушина І. О.
Найактивніша фаза масового будівництва типових п'ятиповерхових
житлових будинків припала на 1950-ті по всьому СРСР. Так звані хрущовки
– примітивні панельні, цегляні, рідше великоблочні будинки з уніфікованих
елементів та малогабаритними квартирами стали єдиним швидким, дешевим
і масовим рішенням так званого «житлового питання». Частково вдалося
розселити комунальні квартири, переселити людей з бараків і підвалів.
Вже при кінці 1950-х хрущовки серйозно критикували за істотні
недоліки планувальних рішень: малі площі кухонь, прихожих і санвузлів,
прохідні кімнати. Низькі стелі, покрівлі без горища, погана звукоізоляція,
низька енергоефективність, невиразний вигляд, відсутність ліфтів та інше.
Переваги – низька вартість квартир, раціональне планування районів,
які «потопають» у зелені, з добре розвиненою інфраструктурою: садочки,
школи, магазини, кінотеатри, транспорт, тощо. Тим не менш, на сьогодні ці
будинки зовсім не відповідають вимогам щодо житла. Стає питання: що
робити з застарілим фондом?
Необхідна реорганізація, актуальність якої обумовлена: соціальною
значущістю – загальна площа хрущовок становить майже 23% державного
житлового фонду; фіналом нормативних термінів капітального ремонту – за
70-річний період експлуатації цей фонд вичерпав майже всі фізичні і
моральні ресурси; необхідністю приведення у відповідність до чинних
нормативів.
На сьогодні існують два шляхи вирішення проблеми:
- знесення старого і будівництво нового житла – рішення радикальне і
найдорожче. На законодавчому рівні цим шляхом йде Росія. Схоже,
приєднується і Україна: доки що на рівні не дуже чіткого законопроекту
Мінрегіону та вже твердого рішення КМДА. У цьому разі мешканців треба
переселити в той же, або сусідній район в квартиру не меншу за попередню.
Якщо умови покращились, брати доплату неможна. Крім того, кожен може
відмовитись від переїзду і отримати грошове відшкодування за своє житло.
реконструкція масової типової забудови. Цим шляхом йдуть в
переважній більшості європейських країн і країн пострадянського простору.
Проекти реконструкції закріплені і ведуться на законодавчому рівні в
Естонії, Латвії, Німеччині; в Молдові, Литві, Болгарії, Білорусі вважають
516

реконструкцію єдино можливим рішенням. У Чехії, Франції, Фінляндії,
Австрії до типової забудови відносяться як до економ житла і спадщини
епохи індустріального будівництва.
При реконструкції замінюють дах та вікона, утеплюють підлоги та
фасади, які декорують, відновлюють підвали, балкони і вхідні зони,
замінюють труби, електричні системи та інше. Іноді змінюють кількість
поверхів. Осучаснюють оточення будівель: двори звільняють від автомобілів,
влаштовують підземні сміттєзбірники, зони відпочинку, велодоріжки,
пішохідні стежки. Вартість реконструкції дешевше, ніж зведення нової
будівлі мінімум на 30%, це без урахування утилізації будівельних відходів,
що є ще й проблемою екологічною.
Висновки: питання знесення або реконструкції будинків перших
масових серій вимагає глибокого аналізу містобудівних, технічних та
соціально-економічних чинників. Напевне хрущовки, що отримали істотну
частку фізичного зносу і становлять небезпеку при їх експлуатації не можуть
бути збережені. Але, при їх достатній несучій здатності, більш прийнятна
поміркована комплексна реконструкція.
Список використаних джерел:
1. Кнороз Татьяна. «Почему хрущевки стали непригодными для жизни». Журнал
«Стрелка»
2. licence, Owen Hatherley, Soviet-era mass housing in Tbilisi Jelger under a CC. "What next
for Eastern Europe's mass housing heritage? Owen Hatherley on the past and future of the tower
block".
3. Meuser, Philipp; Zadorin, Dimitrij (2016). Towards a Typology of Soviet Mass Housing:
Prefabrication in the USSR 1955 – 1991, DOM publishers, Berlin.

РОЛЬ МУЗЕЮ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Автор: ст.гр. А-46 Виниченко Карина Дмитрієвна
Керівник: канд. арх., доц. Гелла О. І.
Музей — культурно-освітній та науково-дослідний заклад,
призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток природи,
матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань
національної і світової історико-культурної спадщини. Це визначення не
розкриває реальну значимість і сутність музею. Функцій багато, їх
значимість і зміст змінюються в залежності від різних аспектів: категорії,
території, а також соціальних, політичних поглядів і відрізків часу.
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Музей є складним «організмом», що розвивався протягом багатьох
років під впливом різних поглядів суспільства, на вимого яких повинен був
реагувати. Виділено три основні етапи розвитку музейної ідеології:
накопичення (формування пам'яті), дослідження та залучення.
Найстарша функція – накопичення пов’язана з процесом формуванням
колекцій (спочатку – приватних) та поступовим відкриттям їх для публіки.
Серед прикладів – Британський музей (з 1759) або музей Грюнес Гевюльбе
(Grünes Gewölbe) – «Зелені склепіння» у Потсдамі (з 1560). Далі традиційна
модель
музею-сховища
артефактів
поступово
трансформується,
впроваджується функція демонстрації об'єктів, залучаються нові методики як
у внутрішній організації музейної архітектури, так і у соціальному
позиціонуванні. У «організму» формується функція пам’яті.
Наступна функція – дослідження. За часів наукових відкритій з'явився
попит не тільки на пасивну демонстрацію артефактів минулого, а й
ознайомлення суспільства з новими винаходами. На тлі розквіту науки
виникають перші наукові музеї, де демонструються експерименти,
популяризуються наукові відкриття. Музей накопичує нові знання виходячи
з пріоритетних ідей суспільства. У «організму» формується комунікаційна
функція у вигляді «монологу» – музей інформує, роз’яснює публіці, яка
перебуває у захваті від нововведень світової культури. Яскравий приклад
такого музею – музей науки КосмоКайша (СosmoСaixa), Барселона.
В останні роки ХХ почала формуватися ще одна функція музейної
діяльності – залучення. Сьогодні суспільство наситилося новітніми
технологіями, потоком доступної інформації та спец ефектами (що було
неможливим для ранішньої генерації). Факт щоденного використання
смартфонів та інших пристроїв, швидке поширення та специфічне
використання інформації в соціальних мережах створює ряд нових вимог,
змушує традиційні способи надання матеріалу втрачати цінність. Анімація та
інтерактивність, що впроваджуються надають шанс музейному простору
«торкатися» і взаємодіяти з відвідувачами, перетворюють їх на активних
учасників подій. При цьому музейний «організм» стає відкритим для
суспільства і готовим до повноцінного «діалогу» з соціумом. Серед них –
Науковий музей MUSE в Тренто, або Галерея Джеймса Симона в Берлине.
Сьогодні все більше уваги приділяється соціальним аспектам
функціонування музеїв, функція накопичення та збереження колекцій
перестає бути головною, музейний простір стає місцем для різних подій,
своєрідним форумом. Яскравий приклад таких музеїв – MAXXI –
національний музей мистецтв XXI ст. у Римі. Щоб привернути увагу
пересиченого суспільства, музеї змінюють акценти у своєї діяльності:
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створюють перфоманси і театральні виступи, шукають власну «родзинку» в
підході до споживача. Музейний «організм» перетворюється на своєрідний
«хаб», де відбувається багатоканальна комунікація – «полілог» усіх і всього.

КОНЦЕПЦІЯ ХРОНОУРБАНІЗМУ КАРЛОСА МОРЕНО
ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПАРИЖУ
Автор: ст. гр. А-34 Білокінь Ілона Олександрівна
Керівник: канд.арх. Помінчук М. В.
Карлос Морено – франко-колумбійський вчений і професор
університету Сорбони, визнаний фахівець інтелектуального управління
комплексними системами і один з піонерів в області розробки розумних міст.
Головна проблема міста на думку Карлоса Морено:
Вісімдесят відсотків населення Франції живуть на двадцяти відсотках її
території, а на двох відсотках поверхні планети проживає половина її
жителів. Найважливіше завдання міста – щоб люди відчували себе в ньому
добре. Виходячи з цієї позиції Карлос Морено зацікавився міським
будівництвом не тільки з точки зору інфраструктури та цифрових взаємодій,
але і крізь призму людей, їх потреб і соціального освоєння простору. Він
вважає, що в світі, де людство розвинуло всюдисущість і гіперколлектівність
важливо встановити діалог міста з його жителем.
Основною метою є забезпечення якості життя жителів міста, боротьба з
численними нерівностями в міському середовищі і розвиток соціальної
інтеграції в місті, який повинен гармоніювати з природою.
Карлос Морено висуває ідею «живого міста», в порівнянні з живим
організмом. Недостатньо дихати, щоб вважати себе живим. Це просто
метаболічна здатність, настільки важлива, наскільки це можливо. Кожне
місто – це креативна екосистема. Живе місто – це здатність розуміти інших і
те, як вони взаємодіють з їх соціально-територіально-міським середовищем.
Поняття «живе місто» тісно пов'язане з ідеєю «міського метаболізму». Цей
образ відноситься до процесу трансформації, який місто здатне мобілізувати
в самому серці навколишнього середовища, з якої він черпає свої ресурси.
Живе місто – це творча екосистема, в якій громадяни і управління можуть
обмінюватися трансверсальним чином, де спосіб, яким будуються речі,
більше не продиктований вертикальністю технології або архітектури.
Вчений говорить про важливість міських громадських просторів. Те, як
архітектурні елементи поєднуються в місті, розкриває не тільки шари його
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історії, а й те, як простори постійно адаптуються до мінливих функцій,
капризам історії і способу життя його жителів. Те, що ми називаємо
«міською атмосферою в наших містах і селищах є результатом послідовної
трансформації міських громадських просторів і їх використання в часі. Таким
чином, міській громадській простір відіграє центральну роль у формуванні
самобутності міста. І він необхідний для здатності громадянина
ідентифікувати себе зі своїм містом.
Головна ідея полягає в «місті 15 хвилин». На думку Морено, міста «все
ще керуються парадигмою нафтової ери і її впливом на дороги і загальне
містобудівне планування», але «ера всюдисущих автомобілів» закінчується.
Професор вважає, що «збереження якості життя вимагає від нас побудови
інших відносин між двома важливими складовими міського життя: часу і
простору». Ідея полягає в «хроноурбанізмі», який передбачає всю необхідну
для життя інфраструктуру в 15 хвилин від будинку. Таким чином, городяни
зможуть «змінити свої відносини з часом». У «місті 15 хвилин» не буде
великих торгових центрів за межами міста, всі найважливіші життєві потреби
можна буде задовольнити в межах коротких піших і велосипедних відстаней.
Загалом, «мова йде про те, щоб кинути виклик міським темпами життя», –
говорить Морено.
Карлос Морено має роздуми і пропозиції щодо перетворення столиці
Франції, які орієнтовані на розумне, стійке і чутливе місто, в якому всі
найважливіші життєві потреби можна буде задовольнити в межах коротких
піших і велосипедних відстаней, в якому громадяни та управління можуть
обмінюватися трансверсальним чином, який екологічно чистий і має досить
громадських просторів.

АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕХНІКИ МАКЕТУВАННЯ
Авторка: ст.гр А-12 Лабунська Інна Володимирівна
Керівник: асист. Мамон О.С., асист. Маймескул О.В.
Макет - об'ємно-просторове зображення проекту або існуючої споруди,
архітектурного ансамблю або міста, виконане в певному масштабі.
Макет дозволяє аналізувати конкретні аспекти просторового зображення на
кшталт функціональних і конструктивних якостей.
Метою дослідження є аналіз способів створення архітектурного макету,
які використовуються у сьогоденні.
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Актуальність роботи полягає у необхідності впровадження сучасних
технологій в процесі макетування архітектурних об’єктів.
Найбільш поширеними матеріалами для втілення макетів є : дерево,
гіпс, картон, пінакартон, пластик, полімери та інш.
Автоматизація процесу макетування значно домінує над ручною
зборкою завдяки своїй точності, та можливості до монотонного тиражуванню
деталей. Наразі найпоширенішим обладненням є: лазерні верстати, 3D
фрезерна верстата з числовим програмним управлінням (ЧПУ), плотерна
порізка картону, та 3D принтери.
Лазерні верстати відрізняються потужністю та швидкістю різання.
Основною перевагою лазерної різки є її безконтактний метод, який дозволяє
виробляти тонкі деталі розкрою складних форм. Серед матеріалів, які
використовують лазерними верстатами виокремлюють фанеру, ДСП, ДВП,
полістерол та оргскло.
Фрезерні верстати поділяються за розміром на: настільні, середні та
великі. Сучасний верстат з ЧПУ це складний автоматизований механізм для
фрезерування заготовок листового та плитного матеріалу з: акрилу, ПВХ,
МДФ, ДСП, ДВП дерева, пластика, металу, каменю. Об’єкт набуває
правильної форми за допомогою фрези, яка направляється за просторовими
координатами згідно до креслення.
Плотерна порізка (катери) застосовується для створення точних
деталей з плівки, ПЕТ , ПВХ або картону. Різання ,здійснюється за
допомогою міток. Контроль над глибиною і швидкістю різання проводиться
за допомогою комп'ютерних технологій.
3D-принтер - спеціальний пристрій, що використовує метод
пошарового створення фізичного об'єкта за цифровою 3D-моделлю.
FDM - принтер з пошаровим укладання полімера. Процес походить від
пластикового прута, претворення його у краплю та нанесення її на поверхню
в певному місці.
SLA - стереолітографія. Сутність технології характерезується впливом
лазера, УФ або ІК на фотополімер. Поступово рідина перетвориться на
пластик. УФ промінь, що проходить поверхньою рідини, полімерізірує шар.
Після готовності одного з шарів, деталь занурюється у полімер, для
заповнення пустот.
SLS - селективне лазерне спікання. Принцип відтворення полягає в
нанесенні полімерного затверджувача на тонкий шар дрібнодисперсного
порошку в певні ділянки.
Отже, автоматизація процесу сприяє розвиненню сучасних способів
макетування, та поширенню їх в архітектурному середовищі. Комп’ютерні
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програми для креслень та візуалізацій, що підтримуються верстатами
полегшують процес створення макету.
Список використаних джерел:
1. Принцип роботи фрезерного верстата з ЧПУ. Електронний ресурс. Режим доступу:
https://infofrezer.ru/stati/printsip-raboty-frezernogo-stanka-s-chpu/
2. Професійне макетування й технічне моделювання.: учбовий посібник – Москва,
2017. – 160 с.. [2] ISBN 978-5-392-23490-5
3. Основні методи і види 3D друку https://www.2d-3d.ru/metody-3d-pechati.html

СУЧАСНІ СПОСОБИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ ПРОЕКТІВ
Автор: ст. гр. А-12 Бондарчук Олексій Вікторович
Керівники: асист. Маймескул О. В., асист. Мамон О.С.
На сьогоднішній день технології та техніки презентації проектів
налічують багато варіацій. Від класичної графіки, виконаної вручну з
використанням туші, фарб, олівців, маркерів, текстилю тощо, до створення
масштабних макетів та фото-реалістичних рендерів, виконаних на
комп’ютері, які неможливо відрізнити від фотографічного зображення. Але
найбільш перспективними сьогодні виявляються доповнена та віртуальна
реальність, які виводять презентацію проектів на новий рівень. Але, дня
початку, варто коротко описати історію зміни засобів презентації
архітектурних проектів.
З часів стародавнього Єгипту зароджуються перші креслення. Їх
виконували на папірусі чорною фарбою, аркуш попередньо був розмічений
сіткою. При цьому впродовж довгого часу головним засобом проектування та
презентації проектів залишалися наочні макети. Саме макетування та робота
з лекалами стала основою для побудови готичних соборів.
У епоху раннього Відродження відбувається вдосконалення
креслярських прилад, винаходяться нові інструменти: ортогональні
масштабні креслення та закони побудови перспективи, а графічне виконання
стає окремим видом мистецтва. Поширення набувають гравюри.
У ході модерністської революції початку ХХ століття з’являються
аксонометричні креслення, які стали головною тенденцією не тільки в
архітектурі тих часів, а і в промисловому дизайні. Популяризаторами цього
напрямку стали студенти Bauhaus та ВХУТЕМАС.
70-80 роки ХХ століття, початок ХХІ століття. Поширення комп’ютерів
відкрило нові горизонти для роботи над проектами. Це значно прискорило та
спростило роботу з кресленнями, а перспективне зображення перетворилося
на 3D рендери та візуалізації, які з часом стали фото-реалістичними.
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Які б не були реалістичні зображення, вони ніколи не зможуть у
повному обсязі передати відчуття від проекту. Вирішенням цього питання є
доповнена(AR) та віртуально реальність(VR), які дозволяють «зануритись» у
проект. AR та VR має такі перспективні напрямки, як:
1. Проектування у VR може прискорити та полегшити роботу, як
комп’ютер у свій час. Також, завдяки ефекту повноцінної присутності
з’являється можливість оцінити проект у реальному масштабі з усіх ракурсів
та за всіма критеріями.
2. Презентація такого формату буде дуже інформативною, ефектною та
наглядною, а при безпосередньому будівництві усі креслення будуть зібрані
в одній моделі, до якої можна звернутися завдяки смартфону.
3. "Проектування назад" - можливість створення бази неймовірних та
амбітних проектів, які не були реалізовані свого часу і втратили актуальність
сьогодні. Також, сюди можливо включити численні будівлі минулих епох, які
не збереглися до наших днів, а бо є пошкодженими та вимагають коштовної
реставрації.
4. Впровадження VR та AR в освіту підвищить професійний рівень та
зацікавленість студентів, полегшить вивчення матеріалів, збільшить
наочність опановуємого матеріалу.

НОВИЙ УРБАНІЗМ В УМОВАХ СУЧАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО МІСТА
Автор: ст. гр. А-23 Конотопцев Богдан Олегович
Керівник: канд. арх., доц. Крейзер І.І.
У сучасному світі, як ніколи, важливим є питання урбанізації. Саме у
XXI столітті кількість людей, що живе у містах, перевищила кількість людей,
що проживають у селах. Щільність населення у містах збільшується по всій
планеті, і українські міста не є виключенням, проте виникає питання, чи
спроможні ми, архітектори, правильно організувати життєдіяльність
суспільства у місті XXI століття?
Сьогодні більш ніж 70% населення України живе у містах. Динаміка
така, що відтік працездатного населення до міст тільки посилюється.
Найбільш оптимальним варіантом розвитку наших міст може стати
концепція нового урбанізму. Розпочнемо з того, що саме призвело до
виникнення руху нового урбанізму. У світі після Другої світової війни
потрібні були рішучі зміни - Європа повинна була кинути всі сили заради
523

відновлення економіки, США захоплювали світовий ринок за допомогою
плана Маршалла. Саме економічні вимоги потребували більш рішучого
погляду на організацію міста як рушійної виробничої сили - модернізм став
загальним явищем, вирвавшись за межі архітектури та проникнувши у всі
сфери життя. Функціоналізм, відмова від старих архітектурних норм,
стандартизація - ось одні з головних принципів модернізму. Проте,
суспільство другої половини XX століття зіткнулася з новою проблемою місто перестало бути прихистком для людей.
Розглядаючи питання розвитку українських міст важливо повною
мірою оцінити вплив нашого соціалістичного минулого. Ми й досі
зіштовхуємося з проблемами, що залишила нам система колективного
господарства та ідеалізованого образу промислового сектору. Враховуючи
набір соціальних та економічних факторів, можна з упевненістю говорити
про те, що радянська система знищила право власності, через що сьогодні
територіальні громади не здатні вести господарство без втручання
держустанов. Звідси витікає загальна неспроможність суспільства
відстоювати власні інтереси у сфері організації життєдіяльності.
Найбільшими проблемами, що сьогодні стоять перед нашими містами, є:
1.
Неузгодженість дій регіональної та місцевої влади.
2.
Низький рівень розвитку інфраструктури, зокрема транспорту.
3.
Корупція в органах влади та комунального господарства усіх
рівнів.
4.
Слабкий рівень громадської активності як в межах територіальної
громади, так і міст в цілому.
В питаннях розвитку міст нам в першу чергу необхідно враховувати
досвід наших колег з Західної Європи та Північної Америки. Найбільш
вагомою є діяльність наступних архітекторів та містобудівельників: Ян Гейл
(“Життя серед будівель”, “Суспільні простори-суспільне життя”, “Міста для
людей”); Конгрес нового урбанізму ( “Хартія конгресу нового урбанізму”).
На сьогоднішній день поняття нового урбанізму не підпорядковується
суто одній організації чи філософії, а включає в себе цілий комплекс заходів
з оптимізації роботи місцевої громади, “озеленення” технологічної складової,
ревіталізації суспільного простору як маленьких міст, так і містмільйонників. Новий урбанізм - це і стала архітектура, і зелена архітектура
одночасно. Людське життя є найвищою цінністю, і найбільшим злочином
буде зачиняти людину у тих умовах, в яких вона не може бути повноцінним
членом як місцевої громади, так і суспільства в цілому.
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ДНК МІСТ МАЙБУТНЬОГО. ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МІСЬКОГО
ПЛАНУВАННЯ
Автор: ст. гр. А-23 Маслова Марія Олександрівна
Керівники: канд. арх., доц. Крейзер І.І., асист. Русанова М.В.
У межах цієї роботи я вважаю необхідним торкнутися наступного
питання: чому сьогодні настільки важливо замислитись над концепцією
створення стабільного міста? На сьогоднішній день склалася така
демографічна ситуація, що більше половини населення, а якщо бути точним 55% населення, земної кулі мешкає в містах, а це понад чотири мільярди
людей. Дослідники вважають, що до 2050 року цей показник зросте до 68%,
тобто, у перерахунку на очікувану кількість населення, ще 2,5 мільярди
людей переберуться до міст. Стрімкий розвиток урбанізації можно пояснити
багатьма чинниками, з яких можна виділити наступні: прагнення людини
жити в більш організованих районах, прагнення до сучасних інновацій, що
підвищують рівень життя, пошук гідної заробітної плати тощо.
Через те, що для більшості людей майбутнє буде пов'язано з містом або
передмістям, перед архітекторами постає низка проблем, вирішення яких
потрібно шукати вже зараз. Найбільш важливими з них, на мій погляд, є
злидні та антропологічна зміна клімату. Якщо не контролювати економічні
процеси, що відповідають за розподіл професійних кадрів та неправильно
організовувати суспільний простір, то урбанізація буде відбуватись у формі
гетто, тобто буде супроводжуватися маргіналізацією населення. Під гетто
можна розуміти ті частини міського середовища, у межах яких населення не
здатне вести повноцінне соціальне життя. На жаль, третина міського
населення вже мешкає в гетто, і кількість цього населення продовжує
зростати.
Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є проектування соціального
житла у спосіб спільного дизайну. Спільний дизайн передбачає
безпосередню співпрацю архітектора та громади; вони разом вирішують, що
саме необхідно зробити для правильної організації простору для
життєдіяльності.
Технічний прогрес спровокував одну з найбільших проблем сучасності,
а саме - посилення глобального потепління, що пов’язано в видобуванням та
споживанням копалин, руд тощо. Для зміни існуючого становища необхідна
зміна вектора економіки, зміна профілю на розвиток сталих джерел енергії.
Настав час на спрямоване використання інноваційних рішень в міському
плануванні, використання екотехнологій.
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Архітектура майбутнього отримала назву “sustainable architecture” стала архітектура. Концепція сталої архітектури полягає в прагненні до
мінімізації викиду СО2, забруднення вод Світового океану, витрат енергії та
виснаження невідновлюваних ресурсів. Ще напочатку XX ст. люди почали
приділяти увагу екологічному дизайну. Першою спробою створити еко-місто
була концепція Е. Говарда про “Міста-сади” у 1898 році в Англії. Ця
концепція - своєрідний різновид ідеального міста заснованого на
гуманістичних принципах співіснування людини та природи. Спеціалісти
сьогодення, проаналізувавши досвід минулого, можуть за допомогою
новітньої матеріально-технологічної бази інтегрувати природу в міських
умовах, спроектувавши міста-ліса. Дерева та рослини, поглинаючи дрібний
пил та тонни СО2, можуть зіграти велику роль в боротьбі з наслідками
антропологічної зміни клімату та поліпшення якості повітря в усьому світі.
Очевидно, що потенціал розвитку сталого міста на цьому не закінчується.
Надбання попередніх поколінь містобудівельників дозволяють нам
розвивати безпрецеденті моделі синкретичного співіснування людини
розумної та природи, що означає більш комфортне та безпечне життя
прийдешніх поколінь.

«МОДЕРНІСТИК» В КРАЇНІ РАД: ЯК НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ ПРОЕКТ
ВІДКРИВ ДОРОГУ НОВОМУ СТИЛЮ
Автор: студ гр. А-34 Божко Кирило Валентинович
Керівник: канд. арх., ст. викл. Амен І.Р., ст. викл. Куценко Т.Д.
Розглядається історія переломного моменту в архітектурі СРСР в 1932
р., яка пов'язана з проведенням архітектурного конкурсу на проект Палацу
Рад в Москві і викликаними політичною ситуацією змінами в професійному
мисленні архітектора. Архітектурна думка прагнула перемогти новий рух,
який надалі у США отримає назву «модерністік» (буквально
«модерністське», що має лише сучасне забарвлення), який найбільш повно
охоплює всі прояви життя 1920-1930-х рр. [1], на відміну від європейського
напрямку «Ар Деко», зосередженому на декоративних візуальних проявах
[2].
Модерністський досвід США в архітектурі ґрунтовно вивчався
радянськими архітекторами під час роботи над першим грандіозним
проектом в країні — Палацу рад в Москві. У 1931 р. був оголошений конкурс
на проект Палацу Рад [3], на який було подано 272 проектів. З них було
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прийнято 24 проекти із зарубіжжя: 11 зі США, 5 — з Німеччини, 3 — з
Франції, 2 — з Голландії і по одному зі Швейцарії, Італії та Естонії. Серед
конкурсних проектів журі відмітило проекти, які представляли особливу
сучасну виразність (Б. Іофан, Г. Гамільтон). Нагороди за «найвиразніший
образ» був удостоєний проект Гектора Гамільтона під девізом «Простота»,
який тяжів до модернізації традиційних форм, заснованих на спокійному
ритмі вертикальних членувань, що створювали сучасну декоративність
композиції.
Всього кілька років пройшло з моменту відкриття Міжнародної
виставки декоративних мистецтв і художньої промисловості, що відбулася в
1925 р. в Парижі, де вперше було помічено появу нового стилю, а його
відблиски вже підкорювали уми передових архітекторів світу. В СРСР
практикуючі архітектори помічали, як новий напрямок «модерністік»
примусово перериває розвиток ідей вітчизняного конструктивізму, й
виявляли незадоволення.
Необхідно було починати будівництво, а підсумковий проект Палацу
Рад так і не був затверджений. Управління будівництвом Палацу Рад
(УСДС), щоб перейняти передову для того часу технологію будівництва
висотних споруд, направило архітекторів та інженерів у відрядження в США
з метою вивчити цей напрям в архітектурі. Це архітектурне рішення,
поширене в новій архітектурі США, сприймалося найбільш вдалим
симбіозом технології і естетики форми. Таким чином, орієнтуючись на нову
архітектуру, з 1936 р. активно розвиваються відносини з американськими
будівельними компаніями і професорами в даній області [4]. Після всіх
консультацій остаточний проект Палацу Рад був створений у вигляді
вертикальної вежі на зразок американського хмарочоса. В результаті вежа
Палацу Рад не була побудована, а новий стиль залишився тільки на папері.
Окрім цього проекту стилістика «модерністик» проявилася в проектах
будівель радянських павільйонів, зведених на міжнародних виставках в
Парижі (1937) і Нью-Йорку (1939).
Список використаних джерел:
1. Gebhard David (1972). About Style, not Ideology. Architecture: The AIA Journal. No.
12 (December 1983): 34–44.
2. Lancaster O. (1967). With an Eye to the Future. London: John Murray. 156 p.
3. Постановление о конкурсе на составление проектов Дворца Советов. Известия.
1931. 18 июля.
4. Судзуки Юя (2014). Формирование «нового стиля» в процессе окончательного
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ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРА МАССОВИХ ДІЙ 1930-Х РР.
(НА ПРИКЛАДІ БЕРЛІНА ТА ХАРКОВА)
Автор: ст. гр. А-34 Крючкова Аліна Анатоліївна
Керівники: канд.арх., ст. викл. Акмен І.Р., ст. викл. Куценко Т.Д.
При всій неоднозначності суспільно-політичного контексту у 1930-і рр.
у СРСР і Німеччині, експериментальним цехом з пристосування чистоти
архітектурних форм до іншої парадигми мислення, були споруди призначені
для масових дій. Архітектурні вимоги, що висувались до проектування площі
масових дій, орієнтувалися на пафос влади народу, який у змозі докорінно
замінити соціальну несправедливість буржуазного суспільства ідеологією
класової рівності. Площі масових дій стали місцем реалізації нових норм
суспільного життя і соціалістичної моралі.
Точки тяжіння - площі масових дій або гау-форуми (як їх називали у
містах Третього рейху) були багатофункціональними і орієнтувалися на
проведення парадів, партійних зборів, виставок і оглядів. Навколо цих
великих просторів перебували монументальні будови, партійні і
представницькі будівлі, якісно уособлюючи міць і розквіт двох держав.
Харків, як місто з новою формою соціалістичного способу життя,
одним з перших у СРСР отримав можливість продемонструвати світу велич
простору масових дій. У 1925 році на місці Ветеринарної площі та на 11,9 га
землі, практично вільної від забудови, було розпочато будівництво нової
площі, що отримала ім'я головного «спонсора» нової ідеології Ф.
Дзержинського. Проектуванням площі займалося проектно-кошторисне бюро
Містокомхозу під керівництвом інженера І.Ф. Войткевича [1]. Схему
розбивки житла у сприятливій місцевості на північному сході міста розробив
В. К. Троценко. Однак цій схемі судилося стати причиною формування
такого органічного комплексу і потужного адміністративного центру
Харкова, де відбувалася масова героїчна дія - будівництво символу влади
«Будинку Державної промисловості» і комплексу урядових споруд [2].
Недарма у французькому журналі «Сучасна архітектура» фотографія
харківського хмарочоса ілюструє рубрику «Героїчний період у архітектурі
СРСР» [3]. Площа була остаточно вимощена і упорядкована у 1932 р і стала
місцем проведення великих сільськогосподарських виставок, щорічних
воєнізованих парадів і місцем запасного аеродрому [4].
Закон «Про перебудову німецьких міст» від 4 жовтня 1937 р. » заклав
основи для формування площ масових дій у Німеччині. Гау-форуми були
невід'ємною частиною політики держави. Особлива увага приділялася
528

«містам фюрера» одним з яких був Берлін. У 1930-х рр. проектуванням
головної площі масових дій у Берліні, яка стала новою націоналсоціалістичною «святинею», займався А. Шпеєр. Запланований під
реконструкцію простір розташовувався по осі «північ-південь» і займав
площу 24,0 га та місткостю 500 тис. чоловік [5]. Гау-форум з головною
вулицею шириною 100 м включав: Зал конгресів, будівлю Німецького
трудового фронту, Імперське міністерство авіації, Імперський банк і Народні
павільйони місткістю 150-180 тис. чоловік.
Переможний пафос створення потужних містобудівних рішень і
вражаючих висотних будівель на великих парадних площах у ситуації
наростання тоталітарних проявів, був необхідним способом відволікання
населення від насущих проблем у державах.
Список використаних джерел:
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ІДЕЯ ЗМІШАНОГО МІСТА ЗА РОБОТАМИ В.Л. ГЛАЗИЧЕВА
Автор: ст. гр. А- 34 Божко Кирило Валентинович
Керівник: доц. Колесніков О. Є.
Актуальність роботи пов'язана з розробки нової теорії вітчизняного
містобудування та урбаністики, вирішенням її головних проблем.
Об'єкт: теоретичне надбання В. Л. Глазічева за роки роботи, прикладом
Європейського практичного до світу.
Предмет: концепція формування і розвиток «змішаного міста»,
методологія урбаністічним проектування в Західній Європі.
Метод: аналіз творів В. Л. Глазічева, аналіз прикладів урбаністики із
Західної Європи.
Наукова новизна: створення нової теорії урбаністічним проектування
на основі Теорії В. Л. Глазічева
Практична новизна: практичне використання ідей В. Л. Глазічева
розвитку урбаністики українських міст.
Теоретико-практична база дослідження: наукові праці В. Л. Глазічева,
статті з історії архітектури міста Харкова.
Основна частина, поняття «змішане місто».
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В'ячеслав Леонідович Глазичев був урбаністів пострадянського
простору. Під його авторством вийшло як мінімум 4 фундаментальних
монографій, серед яких роботи присвячені від первісного періоду до 2000-х
років. Він сформулював групу бар’єрів, які заважають якісній урбаністиці:
- ідеологічний (контекст часу, розуміння значущості проблеми);
- інтелектуальний (дефіцит розвитку суб'єктів міста);
- технологічний (дефіцит розвитку регіональних стратегій розвитку);
- професійний (відсутність досліджень).
За думкою Глазичева найкращим методом розвитку урбаністики є
змішане місто, яка була сформульована при реконструкції Барселони
Ільдефонсо Серда: незалежність людини в межах міста, незалежність
будинку в межах міста, незавісімоть різних видів руху на міських дорогах,
стирання граней між сільським і міським початком, принцип безперервності
руху, урбанізація заснована на розвитку мереж, можливість жити і
працювати про одному співтоваристві, широкий спектр послуг, краса і
природа – головна потреба, фінансова успішність.
Концепція сердитися була виражена в нових кварталах Барселони, який
на півстоліття випередив свій час. Джерелами, які були використані при
проектуванні, виступало живе спілкування з колами анархічної інтелігенції і
соціальними філософами, які сприймали місто як живий організм.
До кінця 1890-х, зі збільшенням кількості соціологічних досліджень, на
їх основі був прийнятий Акт про робоче житло, який оприлюднив Б. Шоу, до
цієї роботи долучилися також Бруно Таут та Е. Говард та іншіУ США на
основі робот Говарда: уточнено поняття «сусідство», був введений термін
«дух сусідства». Фінальні уточнення у теорію вніс Р. Саймон при зонування
округа Фэрфакс. [1]
Сусідства у СРСР
Термін «сусідство» був переведений в СРСР як «мікрорайон», що
кардинально змінило первісний зміст слова і відбилося на вітчизняному
містобудуванні.
Радянська
урбаністика,
користуючись
невірним
трактуванням «сусідства» створила ряд об'єктів, які були порожніми більшу
частину часу: величезні площі в центрі міста, безлюдні центральні вулиці,
однакові квартали панельних будинків з величезними порожніми
просторами. Ці помилки ми можемо бачити у наших містах. [2]
Сучасне зонування
У 1970-х, коли модернізм остаточно залишився в минулому, в Британії
почалися роботи по реконструкції історичного центру: архітектор К. Дейв
мотівіровалв вкласти працю в власний район, створюючи сусідства. Міста
нового типу мали широкий спектр послуг на всіх артеріях, що забезпечувало
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активність у всіх центрах. У 1997 році корпорація Дісней будує місто у
Флориді на 20 тисяч осіб з повнокровним життям: гармонія, безпека, почуття
міської спільноти, без парканів. Ідеї були виражені в Плані розвитку Москви:
керованість процесів, програмне розвиток міста з оглядкою на світові
тенденції, також було відзначено випадання плану зі світової практики.
[3],[4]
Список використаних джерел:
1. Глазычев В. Л. Город без границ. — М.: Издательский дом «Территория будущего»,
2011 — С. 358-370
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3. Бочаров Ю. П., Хан-Магомедов С. О. Николай Милютин. — М.: «Архитектура С», С.
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ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО САДУ ШЕВЧЕНКА: ВІД
СТВОРЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ
Автори: ст-ти гр. А-12 Казакова Єлизавета Сергіївна,
Філіппський Тимур Андрійович
Керівник: канд. арх., асист. Діденко К.В.
Університетський сад веде свою історію з початку XVIII століття.
У роки Радянської влади до Університетському саду приєднали парк
колишнього Інституту шляхетних дівиць і частина саду Комерційного клубу,
які у свій час існували окремо у вигляді так званого профспілкового парку.
У 60-і рр XIX століття на ділянці, розташованій на південь від
Університетського саду, Комерційний клуб (вул. Римарська, 21) розбив свій
сад, який так і називався Сад Комерційного клубу. У літньому павільйоні
саду частими були концерти і навіть оперні спектаклі. Однак в 1891 році
павільйон згорів і заново відбудований не був.
У 1896 році в Університетському саду з'явився зоопарк. Все почалося
з виставки домашніх тварин і птахів, потім експозиції стали проводитися
частіше. Візитною карткою Університетського саду став пам'ятник Василю
Каразіну, побудований скульптором Андреолетті на народні гроші, які
збирали майже 20 років. Пам'ятник хотіли відкрити в 1905 році, але через
революцію дату відкриття довелося перенести. Тільки в 1907 році пам'ятник
Каразіну був представлений громадськості.

531

У 1935 році сад, об'єднаний з Університетським, Профспілковим і
Ботанічним, став одним цілим – садом Шевченка. У цьому ж році, 24 березня
було відкрито багатофігурний пам'ятник Тарасові Шевченку роботи
скульптора М. Манізера й архітектора Й. Лангбарда,. У час Другої світової
війни парк Шевченка був у жалюгідному стані. Близько 60% зелених
насаджень було знищено. Від Ветеринарного інституту до пам'ятника
Шевченку тяглося кладовище німецьких військових чинів, але після
визволення Харкова в 1943 році кладовищі припинило своє існування.
У період з 1945 по 1946 парк відновлювали архітектор Г. С. Маяк і
дендрологи І. Б. Мелікенцев і А. Д.Ганаєва. У 1955 році, коли всі готувалися
до 300-річчя міста Харкова, було побудовано відомі сходи «Каскад», по яких
стікав фонтан, а зверху відкривалася панорама на місто та річку Лопань.
Архітектором проекту виступив А. С. Маяк, а інженерні роботи були
покладені на Ф. І. Савускана.
У 2019 році сад Шевченко було відкрито після трьохрічної
реконструкції, яка принесла чимало змін. Наприклад, на місті яру
сформували багаторівневе озеро з фонтаном, з’явилася велика кількість
декоративних листяних і хвойних дерев. У парку також з'явилися скульптури
художнику Іллі Рєпіну, театральному режисерові Лесю Курбасу, співаку і
кіноакторові Марку Бернесу, академіку Володимиру Вернадському, актрисі
Клавдії Шульженко, композитору Ісааку Дунаєвському, відомому акторові і
кінорежисерові Леоніду Бикову. Щодо Каскаду – його композиційне та
функціональне рішення було повністю оновлено, водоспад за новим
проектом було прибрано та змінено на фігурні сходи.
Список використаних джерел:
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
АРХІТЕКТУРНОГО ПРОСТОРУ
Автор: ст. гр. А-12 Краєва Єлизавета Олександрівна
Керівник: канд. арх., ас. Діденко К. В.
Архітектор,
формуючи
предметно-просторову
організацію
навколишнього штучного середовища людини, спирається на планування
майбутнього життя людей у цьому середовищі. Нова свідомість формує
принципово нові підходи до організації архітектурного простору, а розвиток
сучасних інформаційних технологій створює можливості й передумови для
пошуку нових засобів і прийомів художньої виразності в архітектурі.
Рішення проблеми розробки об'єктів архітектури та містобудування
у майбутньому полягає у площині параметричного проектування.
Параметрична, або алгоритмічна, архітектура вже більше десятиліття існує
в рамках авангардного дизайну, але останнім часом розвиток комп'ютерних
технологій дозволив їй претендувати на роль ведучого стилю нової цифрової
епохи. Пошуки в параметричному формоутворенні з допомогою цифрових
технологій особливо яскраво було проявлено у творчості американського
архітектора з Нью-Йорка Евана Дуглиса. Він заслужив міжнародне визнання,
завдяки інноваційним дослідженням в області самовідтворення, технології
мембрани та її сучасного виробничого виготовлення. В останнє десятиліття
цю роботу значною мірою було представленао у вигляді інтерактивних
інсталяцій. Однією з головних завдань для Е. Дуглиса як архітектора було
скоротити відстань між речовиною і кодом Також параметризм представлено
в теоретичних працях Патріка Шумахера як новий глобальний стиль
архітектури. Серед інших проектних експериментів, що були засновані
завдяки активному використанню комп'ютерних технологій і параметричних
методів моделювання, параметризм виділяється ясною теоретичною
платформою, виявленим політико-економічним контекстом, з урахуванням
якого має здійснюватися сучасна архітектурна діяльність. Новий напрямок
зріс з робіт, експериментів і пошуків творчої майстерні «Zaha Hadid
Architects» (ZHA), партнером якої є доктор філософії і архітектор
П. Шумахер . Напрямок спирається на теоретичну платформу, в основі якої
лежать кілька ключових положень: пропагований засобами архітектури
існуючий економічний і політичний устрій суспільства; осмислення і оцінка
історичного розвитку архітектури; новий погляд на взаємовідношення
архітектурної форми та функції; вироблення нових способів і прийомів
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професійної роботи архітектора. Параметризм декларується П. Шумахером
як неоавангардный стиль в сучасній архітектурі.
Велика кількість технологій моделювання віртуальної реальності, які
дозволяють міняти форму майже готових виробів і обробляти матеріали
будь-якого розміру практично з ідеальною якістю, стає азбукою сучасної
архітектури, яку критики стали називати «безпаперовою». Використання
комп'ютерних технологій для створення віртуальної реальності змінює
уявлення про можливості зодчества і методологію сучасної парадигми
проектування: з одного боку – це безмежність, а з іншого – повна
керованість.
В цілому, опускаючи цілком допустиму для нового напряму проектної
діяльності жорсткість декларування переваг в формоутворенні, можна
констатувати, що параметризм демонструє досвід розуміння змін,
що відбуваються в житті суспільства, досвід освоєння архітектором сучасних
прийомів і засобів проектування.
Список використаних джерел:
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ НА ПРИКЛАДІ
ТВОРЧОСТІ Ф. Л. РАЙТА
Автор: ст. гр. А-12 Арутюнян Сергій Гарегінович,
Керівник: канд. арх., асист. Діденко К.В.
Одне з основих завдань органічної архітектури полягає у створенні
будівель і споруд, що розкривають властивості природних матеріалів і
органічно вписані в навколишній ландшафт.
Ф. Л. Райт говорив про те, що зодчий повинен черпати натхнення в
природі, а людина – жити за її законами. Архітектор бачив будинок живим
організмом, який повинен бути вписаний в ландшафт і складати з ним єдине
ціле, що є основою органічної архітектури в цілому.
У природі спостерігається гармонія між естетичним і раціональним;
будучи архітектором і дизайнером, Райт проектував будівлі і інтер'єри,
керуючись цим правилом. Єдність форми і змісту, функції, естетичних
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якостей та конструкції, на його погляд, повинно було бути досконалим.
Значний вплив на творчість Френка надали ідеї Гете.
Вивчаючи еволюцію розвитку екологічного підходу в органічній
архітектурі, було необхідним виділити діяльність на 3 етапи: Стиль прерій
(1900-1917 рр.), «Юсоновский» період (1930-ті роки), пізні роботи (1950-ті
роки).
«Будинки прерій» приносять популярність архітекторові. Вони
виходять з концепції «органічної архітектури», ідеалом якої є принцип
інтегральності і єднання з природою. Цим будинкам властиві домінуючі в
композиції горизонталі, відкритий план, далеко винесені за межі будинку
схили даху, ритмічні членування фасаду каркасами, тераси, обробка
необробленими природними матеріалами.
Другий пік у творчості Райта припадає на 30-і роки. Райт починає
використовувати елементи заводського виготовлення і залізобетонні
конструкції, продовжуючи протиставляти техніцистським прагненням
функціоналізму до романтичної ідеї єднання з природою.
У 1950-ті роки Райт віддаляється від органічної архітектури і
переходить до проектування будівель в більш універсальному,
інтернаціональному стилі. Також в цей період архітектор відмовився від
прямого кута як від «штучної» форми при будівництві житлових будинків і
використовував спіралі і циркульні окружності.
Отже, принципи реалізуються за рахунок включення природного
компонента в структуру будівлі, енергозберігаючих систем, а також
композиційного і планувально-просторового рішення будівлі в плані і в
обсязі. Отже, можна виділити наступні принципи органічної архітектури:
•
принцип заощадження енергії. Являє собою таке проектування і
будівництво, при якому витрата тепла, як на опалення, так і на охолодження,
зведений до мінімуму;
•
принцип поваги до людини. Будинок проектується не з метою
продажу; будинок – це місце проживання людей, середовище, де вони
живуть, працюють і навчаються. З огляду на це, місткість будівлі має бути
орієнтоване на кожного відвідувача окремо;
•
принцип поваги до місця. Архітектура будівлі не повинна
суперечити навколишнього його природі, а гармонійно вписуватися в неї. І
основна увага повинна бути спрямована на те, як архітектура дружелюбна до
живого світу, так як вона створюється для людини.
•
принцип інтегральності. Припускає, що всі вищевказані
принципи повинні існувати взаємопов'язано один з одним.
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https://sites.google.com/site/arhitekturahhst2502/home/funkcionalizm/frank-lloyd-wright.

ТЕНДЕНЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ
Доповідач: ст. гр. А-12 Гонтова Владлена Михайлівна
Керівник: канд. арх., асист. Діденко К.В.
Тенденції в інтер’єрах та дизайнерських рішеннях останні десять років
– це прихильність до сталого розвитку технологій, забезпечення життєвого
циклу та архітектурних елементів із тривалим терміном служби. Суспільство
в цілому розвивається у напрямку екологічних зобов'язань, які впливають на
тенденції в архітектурі та дизайні, серед яких можна виділити наступні.
Домашня автоматизація та розумні будинки. Ця тенденція
зростання є актуальною як для новобудов, так і для інтеграції в старі будівлі.
Автоматизовані системи з кожним роком стають все більш популярними та
використовуються для контролю температури, вентиляційних систем,
освітлення або безпеки будинку та багатьох інших функцій. Розумна будівля
пропонує своїм користувачам більший комфорт та менші витрати на
споживання. Електротехнологічна архітектура - це відображення соціальної
обізнаності щодо екологічних проблем та необхідності економії ресурсів.
Екофутуризм в дизайні. Велика кількість озеленення поєднується
з простими геометричними фігурами та експериментальними матеріалами в
інтер’єрі. Дизайнери почали використовувати менше текстури, більше
екологічності та природних кольорових гам. Зелені зони - це своєрідний
антистрес, особливо актуальний в аскетичних промислових інтер’єрах.
Мінімалізм. За своїм найменшим обмеженим визначенням,
мінімалізм – це коли дизайнери висловлюють лише найнеобхідніші та
найнеобхідніші елементи товару чи предмета, позбавляючись від зайвих і,
отже, непотрібних компонентів та функцій. Даний стиль був на піку
популярності після 80-х, коли люди втомилися від яскравих тонів та
нагромадження меблів. Однак якщо раніше в мінімалізмі використовувалися
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холодні акценти, в новому десятиріччі в моду входять більш теплі тони і
натуральні матеріали. Цей стиль зводить форму, колір і простір до такої
простоти, щоб досягти суті їх суті. Тенденція до нього в архітектурі
виражається насамперед у використанні сучасних високоякісних матеріалів
для забезпечення тепло- та звукоізоляції, що призводить до економії витрат
та екологічних вигод. У дизайні терас використовується натуральний камінь
та дерево, що в поєднанні з озелененням виглядає максимально комфортно.
Щодо тенденцій у рішенні внутрішнього простору, можна виділити
такі:
Відкриті та багатофункціональні кімнати. Тенденція «відкритого
простору» властива не тільки офісам, але і житловим будинкам. Все частіше
використовуються дизайнерські проекти відкритого плану, де основний
акцент робиться на світлі, повітрі та вільному просторі. Відсутність
захищеності компенується за допомогою вбудованих конструкцій і навіть
окремих кімнат для зберігання речей.
Кухня набуває статусу найважливішої функціональної зони
житла. Люди повертаються до правильного харчування та підтримки
фізичного та психічного здоров’я, зробивши кухню знову одним із
найважливіших місць у будинку. Велика увага приділяється ергономічному
дизайну і ідеально поєднує дві попередні тенденції – простір та
автоматизацію.
Ванна кімната – не тільки для гігієни. Зараз вони служать місцем,
де ви можете привести себе в порядок у будь-якому сенсі, наприклад,
відпочити після напруженого дня або медитувати з приємною музикою,
відпочивати в гідромасажі. Правильніше було б назвати їх домашнім спацентром.
У світі архітектури та дизайну інтер’єру кожен часовий період має
своєрідний «вигляд». Коли ми наближаємося до нового десятиріччя, можна
задатися питанням, які тенденції дизайну визначатимуть наступну епоху. Ці
архітектурні тенденції впливатимуть на стиль, дизайн та оздоблення
будинків та будівель у найближчі роки.
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Секція «РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ»
АРХІТЕКТУРНА ЦІННІСТЬ КОМПЛЕКСУ ЛІКУВАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ У РАЙОНІ «П'ЯТИХАТКИ» М. ХАРКОВА
Автор: ст. гр. Ам-16 Тєлєга Аріна Ігорівна,
Керівник: канд. арх., доц. Швиденко О.О.
З квітня 1956 року будівництвом нового корпусу УФТІ відкривається
історія селища П'ятихаток, у той час, як на рівні державної політики
розпочалась боротьба з «архітектурними надмірностями». На рівні
будівельної практики звучали заклики замінити методи будівництва, що
потребували висококваліфікованого ручного труда на будівельному
майданчику на більш сучасні й швидкі. У архітектурному професіональному
полі на зміну сталінському ар деко прийшла друга хвиля модернізму. Вже в
середині 1960-х років архітектори, що підтримали перехід на нові засоби
будівництва забили тривогу, через те, що будівельні техніки почали
витісняти архітектурні рішення.
Будівництво селища П’ятихатки було цілком проведено з силікатної
цегли без штукатурки, представляючи собою типові функціональні
«коробки». Єдиним засобом впливу архітектора на проект було досить
обмежене використання різних типів кладки. Медсанчастина №13 підтримує
характерний віяння свого періоду. Вона є простою і лаконічною, побудованої
цілком з цегли. Відмінними елементи є віконні прорізи для сходових клітин,
набір з шести квадратних віконець і похилі пілястри, на яких залишилися
сліди, що вказують на те, що вони були покриті плиткою.
Ще одною ознакою повернення модернізму було привернення уваги
архітекторів до функціональної схеми будинку. Архітектори другої хвилі
модернізму мали також завдання враховувати можливості найближчих
підприємств будівельної індустрії. Тому зустрічаючи нову функціональну
задачу об'єднати в собі багатопрофільну мед установу, вся діяльність котрої
будується за принципом цехових ділянок і максимального наближення
медичної допомоги до місця роботи, що надає мед. допомогу працівникам
даного підприємства та обслуговує і членів сімей працівників підприємства, а
також населення довколишніх ділянок. Існуюча будівля медсанчастини
розділене на два окремих будівлі, поліклініку та лікарню зі стаціонаром , що
діють входи і виходи здійснюються з двору. Також на території
медсанчастини знаходиться неробочий одноповерхова будівля, в ньому
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розташовані додаткові палати, стан будівлю плачевний. Вдалою ідей було б
знесення, неробочого споруди та побудувати більш сучасну будівлю. В
основі ідеї для котрої лежить комбінація проектної складової і комплексними
рішеннями в медичній і соціальній сфері. Центр реабілітації інвалідів, як
варіант вирішення виниклої проблеми як району, так і всього міста установа, призначене для реабілітації інвалідів в амбулаторних умовах з
метою соціальної адаптації та відновлення соціального статусу інваліда як
повноцінного члена суспільства.
Отже, у Харкові недостатньо розвинений напрямок, котрий не тільки
вирішує миттєву потребу в лікуванні, але і заглядає в майбутнє, формуючи
середовище для життєдіяльності інвалідів, на території міста Харкова.
Перспективи розвитку комплексу лікувальних установ в районі П'ятихаток
щодо архітектурної цінності, залежать від комбінації досвіду минулих років,
при збереженні вдалих композиційних і стилістичних рішень, а також
сучасних технологій і методів лікування для поліпшення життя людей.
Література:
1.Рекомендации по проектированию учреждений профессиональной реабилитации
инвалидов. Утверждены указанием Москомархитектуры от 3 сентября 1999 г. N 31.
2.История русского и советского искусства. Под ред. Д. В. Сарабьянова. Высшая
школа, 1979. С. 373—377.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ХРАМ У СЕЛІ ВІЛЬШАНИ:
ІСТОРІЯ ТА АРХІТЕКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Автор: ст. гр. А-48 Кругленко Марія Сергіївна.
Керівник: доц. Лопатько В.М.
За кілька десятків кілометрів від Харкова, в Дергачівському районі є
селище, засноване в 1650-ті р. переселенцями з Богуславської Вільшани на
Київщині. З'явилася на новому місці і церква, в ім'я шанованого в народі
святого Миколая. Дослідженням храму займався С.А. Таранушенко –
провівши обміри, зробив фотографії, які показують конструктивну частину
храму, також замалював його та це все зібрав у своїй книзі про дерев’яну
культову архітектуру України.
Миколаївський храм унікальний тим, що така споруда не характерна
для цього району. У 1830 р. в церковних відомостях про СвятоМиколаївський храм було записано «Построена в 1753 году, а починена 1793
года тщанием прихожан оной церкви. Зданием деревянная с такою же
колокольней, крепка и недостаточного в ней нет ничего» (Рис. 1).
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Рисунок 1 – Миколаївський храм в с. Вільшани, фото С. Таранушенко, 1928р.
Храм має три верхи, що є типовим для дерев'яних церков того часу на
території Центральної України. Церква пережила кілька реконструкцій. На
початку XX ст. її поставили на цегляний фундамент і прибудували дзвіницю.
Згодом з'явилися три притвори, що з'єднують між собою дзвіницю та
бабинець. Миколаївська церква невелика - довжина 16 метрів, внутрішня
висота центрального зруба – 13 метрів.
Миколаївська церква досі вважається унікальним об'єктом, поєднуючи
різні архітектурні школи. Триверхі церкви будували на Лівобережжі, і так
само триверхі церкви будувалися по канонах Волинської школи. Тридільна
церква «кораблем» - такі форми плану були як на Слобожанщині, так і на
Правобережній Україні. Вертикальна лиштва використовувалася частіше на
Слобожанщині, але також і на Правобережжі (Поділля, Буковина та Волинь).
Цікаво зауважити, що саме такі завершення використовували в Лиманській
групі Слобожанської школи. Зруб робився з дуба, в кожній церкві з'єднання
балок робили у різний спосіб (Рис. 2).

Рисунок 2 – розбір храму за головними елементами
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Отже, маємо назвати Миколаївський храм унікальною культовою
спорудою дерев’яного зодчества на Слобожанщині. Храм нібито увібрав в
себе елементи з усього українського народного зодчества.
Перелік посилань:
1. Ярослав Тарас «Сакральна дерев’яна архітектура», Львів, Національна Академія наук
України, Інститут народознавства, 2006 р. – 521 с.
2. Стефан Таранушенко «Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України»,
Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017 р. — 896 с.
3. Вечерський Віктор «Українські дерев’яні храми», Київ, Наш час, 2007р. – 271с.

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ АРХІТЕКТОРА Ф.І. ДАНИЛОВА
І ЙОГО ТВОРЧИЙ МЕТОД
Автор: ст. гр. А-48 Струмскас Олександра Валеріївна
Керівник: доц. Лопатько В.М.
Федір Іванович Данилов – єпархіальний архітектор Харківської
губернії 1867-1885 гг., відомий своєю великою кількістю спроектованих і
побудованих церков, більшість яких не збереглися до наших днів.
Ф.І. Данилов народився в 1810 р. в родині чиновника, який проживав в
Орловській губернії. Там він закінчив чоловічу гімназію і подальше навчання
проходив в Академії мистецтв, отримавши після закінчення диплом
архітектора. У період служби в Орловському губернському правлінні він
виконував обов'язки інженера і складався в Межовий канцелярії з 1824 р. У
1830-1834 рр. притягувався до виконання посади губернського архітектора, а
з 1836 р. він був призначений Орловським губернським архітектором. У 1839
р. він був переведений губернським архітектором у Харків.
На початку 1866 р. Федір Іванович Данилов подає прохання про вихід
на пенсію через хворобу, до цього моменту він мав чин статського радника.
Він звільнений з мундиром і пенсією з 3 березня 1866 р., а в кінці того ж року
його запросили на посаду харківського єпархіального архітектора. Посаду
міг займати тільки архітектор, який мав диплом Академії мистецтв за указом
МВС. У свою нову посаду Ф.І. Данилов вступив 3 січня 1867 р.
На кінець 1881 р. дійсним статським радником Ф.І. Даниловим було
спроектовано 125 храмів, з яких побудовано 50. У 1882 р. він писав: «Будучи
самотній, забезпечений і не позбавлений можливості трудиться, найкращим
вживанням часу визнаю присвячувати себе на користь Храмов Божих ...».
Федір Іванович Данилов займав свою посаду протягом 18 років і помер 9
листопада 1885 р., був похований на Іоанно-Усікновенському цвинтарі м.
Харкові [2]. Творчий метод єпархіального архітектора Ф.І. Данилова
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відбивав ту епоху в якій він жив, тому він працював саме в російськовізантійському стилі. Поєднання і формоутворення в його проектах
характерного для російської та візантійської архітектури, також в
зовнішньому і внутрішньому декорі прочитуються прийоми архітектури
класицизму.
Всі храми архітектора Ф.І. Данилова прототипічні, об'єднані єдиним
архітектурним рішенням, що відображає його творче кредо. Використовуючи
відпрацьовані типові рішення, він кожному наступному об'єкту надавав
оригінальність за допомогою архітектурних деталей [1].
Перелік посилань:
1. Кодин В.А., Ерошкина Е.А. Храмы Слобожанщины. – Х.: РИП «Оригинал»,
1998, 184 с.
2. Парамонов А.Ф. Храм Покровы Пресвятой Богородицы. – Х.: Видавництво
«Харківський приватний музей міської садиби», 2018, 40 с.

ЗАСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО КОНТЕКСТУ
МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
Автор: ст. гр. Ам-16 Кюппєр Анастасія Борисівна
Керівники: д-р арх., проф. Черкасова К.Т., ст. викл. Дьоміна Г.О.
У сучасній практиці проектування проблема збереження історичного
контексту є аспектом теоретичного обґрунтування напрямку проектування з
урахуванням двох діалектичних протилежностей - збереження історичної
пам'яті місця і контексту часу, який розуміється як погляд теперішнього часу
в майбутнє. Принципи проектування по збереженню історичного контексту
міського середовища в питаннях забезпечення цілісності ансамблю нової
забудови обґрунтовані в роботах іноземних та вітчизняних науковців,
теоретиків та практикуючих архітекторів 2 половини ХХ ст. (К. Линча, К.
Александера, О. Иконникова, В. Глазычева, О. Гутнова, О. Раппапорта та ін.).
Відомий ідеолог постмодернізму Ч. Дженкс в своїй книзі «Мова архітектури
постмодернізму» писав, що контекстуалізм вимагає максимально чуйного
вписування нового об'єкта в середовище міста, що розглядається як
змістовний текст».
Проектування в історичному середовищі вимагає від архітектора
професійної майстерності, певних знань, теоретичного осмислення і
наукового обґрунтування вибору необхідного рішення. У зв'язку з цим, в
даній роботі увага концентрується на вивченні досвіду проектування в
новітній зарубіжній і вітчизняній архітектурі для виявлення адекватних
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історичному контексту засобів включення нового об'єкта в сучасне міське
середовище.
Мета та завдання дослідження складаються в розробці принципів
гармонізації об'єкта проектування на підставі виявлених в роботі засобів
підтримки історичного контексту з урахуванням містобудівних,
морфологічних ознак та прийомів сучасної архітектури.
У практичній частині роботи на підставі виявлених теоретичних
положень пропонується концепція формування сучасного центру мистецтв в
історичному середовищі старої частині міста Відень на площі Ам-Хоф (нім.
Am Hof). Завдання по розміщенню нової сучасної видовищної будівлі в
просторі площі припускають пошук засобів, що забезпечують атрактивність
нового об'єкта по відношенню до історичного середовища міста, збереження
власної ідентичності, зазначеної характерними ознаками унікальності в
культурному розвитку за періодами архітектурного розквіту стиля бароко та
модерн. По змісту роботи послідовно розглянуті:
– науково-методичні принципи проектування об’єктів в історичному
середовищі на підставі вивчення досвіду проектування;
– особливості формування цілісності композиції в елементах каркаса на
рівні їх ієрархічної підпорядкованості: місце розташування, величина, форма,
функціональність, естетична і історична цінність;
– застосування характерних особливостей композиційної побудови
об’єкту проектування - прив'язки нових будівель до історичного оточення: за
членуванням на фасадних площинах, використанням метричних і ритмічних
закономірностей оточення, рівноваги в композиційному рішенні ї, у т.ч. на
прикладах новітньої зарубіжної і вітчизняної архітектури кінця XX - початку
XXI століття.
Новизна роботи розглядається у застосуванні маловідомого
проектного матеріалу, у розробці індивідуальної проектної концепції по
ділянці проектування, яка стосується функціонально-просторового рішення в
умовах збереження історичного силуету та контексту міського середовища.
Визначенні у роботі науково-методичні засоби збереження контексту
історичного середовища є сучасною практикою проектування, яка
застосовується для оновлення і реконструкції міського середовища.
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МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РЕСТАВРАЦІЯ ПАРФЕНОНА
Автор: ст. гр. А-36 Курашова Поліна Костянтинівна
Керівник: ст. викл. Прилуцький В.О.
Об`єкт і предмет дослідження – історія руйнацій Парфенону та заходи,
що були вжиті для збереження пам’ятки. Головна споруда ансамблю
Акрополя є втіленням «золотої доби» давньогрецької архітектури і загалом
античної цивілізації. У римську добу храм постраждав від пожежі і був
відремонтований. У часи турецького панування його обернули на мечеть.
Найбільша катастрофа сталася під час облоги Афін 1687 році – вибух пороху,
що зберігався там, призвів до обвалення великих частин будівлі,
перетворивши її на руїни. Перша велика реставрація під керівництвом
Ніколаоса Баланоса надала будівлі сучасного вигляду, але призвела до
масштабних ушкоджень мармуру через використання залізної арматури для
відновлення міцності архітектурних елементів без достатнього захисту від
окислення. Нове втручання у «тіло Парфенону» було необхідне і почалося в
1983 році. Відповідальним за сучасну реконструкцію є архітектор Нікос
Тоганідес. Характерно, що це були головним чином рятувальні роботи,
головну увагу приділили загрожуваним областям. Щоб уникнути демонтажу
колон, які не були потривожені з давніх часів, їх укріплювали спеціальними
ін'єкціями. Відновлення шести колонн пронаоса включало заповнення
барабанів новим мармуром (Рис. 1).

Рисунок 1 – Відновлення колони новим мармуром.
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Метою програми було видалити іржаві залізні кріплення (Рис. 2) із
заміною на титанові та перемістити попередньо неправильно встановлені
частини будівлі.

Рисунок 2 – Іржаві, залізні підкріплення.
Вісім середніх колон північного боку були повністю демонтовані разом
з відповідними ділянками антаблементу. Бетонні пломби від більш раннього
втручання були замінені пломбами з нового мармуру (Рис. 3), всі знайдені
стародавні фрагменти встановлені на відповідні місця.

Рисунок 3 – Відновлення північної колонади.
Досвід реставраційних втручань на прикладі Парфенону дає розуміння
нових можливостей у цій сфері. Реставрація надала не тільки статичний опір,
але також підвищила зрозумілість і естетичну цілісність. Дійсно, північна
сторона Парфенона забезпечує один з найбільш повних видів храму.
У висновку зазначимо, що реставрація, в першу чергу, повинна не
нашкодити і зберегти пам'ятку. Ставитись до реставрації треба дуже
відповідально, бо будь-яка помилка може призвести до фатальних наслідків.
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СУЧАСНІ ТОРГОВО-ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ
Автор: ст. гр. Ам-16 Ботієнко Вікторія Вікторівна
Керівник: ст. викл. Дьоміна Г.О.
Постановка
проблеми:
у
сучасному
місті
відчувається
перевантаженість та непристосованість торгівельних центрів та просторів для
відвідувачів і мешканців, особливо це відчувається у сфері, яку можна
віднести до прикладної області проектування відкритих міських просторів.
Поняття торговий центр (також як поняття "суспільно-торговий центр")
включає подвійний зміст:
- по-перше, це функціонально-просторовий елемент планувальної
структури міста, строго розрахований на обслуговування населення в певній
зоні доступності;
-по-друге, це архітектурний об'єкт, комплексний тип просторово і
функціонально взаємопов'язаних підприємств і установ соціального
обслуговування, керований з єдиного центру.
Основна мета нашого дослідження показати, що в центрах великих
історичних міст проблему проектування міського відкритого простору та
його ергономічності слід розглядати не лише у вузькому значенні iї
безпосереднього оточення, але й у широкому урбаністичному сенсі.
Дослідження історичного розвитку великих міст показує, що їх
планувальна структура, яка склалася за кілька століть, є підсумком складного
містобудівного процесу. В основі цих змін лежить динаміка політичного,
економічного, соціально-культурного розвитку суспільства, яка зумовлює
серйозні функціональні і планувальні зміни міських територій.
Сучасна практика ревалоризації і реновації історично сформованих
територій має приклади успішного перетворення щільної забудови в центрі
міста і раціонального розміщення обслуговуючих функцій в оновленому
вигляді. Це торгові, дозвільні, ділові функції, функції харчування, розваги,
спілкування і т.п. Приклади перетворень центрів великих міст для
розміщення торгової функції дозволять виявити особливості, загальні риси і
стійко існуючі характеристики сучасних торгово-громадських комплексів в
умовах щільної забудови.
Зарубіжний досвід. Торговий центр за проектом архітектора Френка
Гері в 1980 р. мав величезний потенціал завдяки своєму розташуванню,
однак, за словами фахівців, «намертво застряг в 80-х», ніж відштовхував
потенційних покупців. Головна ідея реновації- повернення сонячного світла
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всередину торгового центру і «вивертання» структури торгового центру
навиворіт.
Основний обсяг торгового центру складають 4 прямокутних споруди,
розташовані по периметру основного простору. Два з них - це криті
парковки, а два інших будівлі магазинів. Центральний і основний простір є
пішохідними діагоналями, які проводять відвідувача крізь комплекс в самий
центр до відкритих торгових і розважальних просторів. Наскрізні проходи,
відсутність покрівлі і засклені внутрішні фасади створюють відчуття
цілісного відкритого громадського простору, яке одночасно є інтимним за
рахунок зосередження всередині кварталу і обрамленого сусідніми
будівлями.
Потужний історичний потенціал відбився в проекті реконструкції
ринку Фанейл Холл: були повністю збережені історичні цегляні фасади
будівель, а скло в навісних фасадах несе на собі історичний контекст,
повторюючи колишню форму конструкцій, а також контраст між старим і
новим.
Висновок. Для оптимізації схем розміщення великої кількості
підприємств і забезпечення комфорту перебування слід мати на увазі, що
сучасні потреби повинні безбар’єрно поєднуватися з історичним плато
існуючих об’єктів.

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
Автор: ст. гр. Ам-16 Єленваренко Альона Андріївна
Керівник: канд. арх., доц. Швиденко О.О.
Актуальність теми зумовлена тим, що архітектура сучасного театру є
результатом великого і складного шляху розвитку театру на протязі всієї
його історії. Її характер і різноманітність завжди визначалися тими
художніми завданнями, які ставив перед собою театр.
У кожному театрі закладені простори залу для глядачів і сцени. Від
того, як співвідносяться ці два простори, яким чином визначена їх форма,
залежить характер взаємозв'язку між актором і глядачем, умови сприйняття
вистави.
Глядацький і сценічний простір в сукупності складають театральний
простір. В основі будь-якої форми театрального простору два принципи
розташування акторів і глядачів по відношенню один до одного: осьової і
центровий. В осьовому вирішенні театру сценічний майданчик
547

розташовується перед глядачами фронтально і вони знаходяться як би на
одній осі з виконавцями. У столичному або, як ще називають, променевому місця для глядачів оточують сцену з трьох або чотирьох сторін.
Важливим для всіх видів сцен є і спосіб поєднання обох просторів. Тут
також можуть бути тільки два рішення: або чіткий поділ обсягу сцени і
глядацької зали, або часткове або повне їх злиття в єдиному, нерозділеному
просторі.
Сучасне поняття «універсальний театр» охоплює різні категорії
театрально-видовищних споруд. Сюди входять будівлі багатоцільового
призначення, театри з трансформованою сценою, театри із змінним залом для
глядачів. До числа найбільш простих і раціональних рішень універсального
театру відноситься Театр Центру образотворчих мистецтв Кнокс-коледжу в
США.
Сценічний майданчик, обмежений з усіх боків стінами, одна з яких має
широкий отвір, звернене до залу для глядачів, називається сценоюкоробкою. Місця для глядачів розташовані перед сценою по її фронту в
межах нормальної видимості ігрового майданчика. Таким чином, сценакоробка відноситься до осьового типу театру, з різким поділом обох
просторів. Для сцени-коробки характерний закритий сценічний простір, і
тому вона належить до категорії закритих сцен. Сцена, у якій розміри
портального отвору збігаються з шириною і висотою залу для глядачів, є
різновидом сцени-коробки.
Сцена-арена має довільну форму, але частіше це кругла площадка,
навколо якої розташовані глядацькі місця. Сцена-арена являє собою типовий
приклад центрового театру. Простору сцени і залу тут злиті воєдино.
Просторова сцена – це власне один з видів арени і теж відноситься до
центрового типу театру. На відміну від арени, майданчик просторової сцени
оточений місцями для глядачів не з усіх боків, а тільки частково, з невеликим
кутом охоплення. Залежно від рішення просторова сцена може бути і
осьовою і центровою. У сучасних рішеннях для досягнення більшої
універсальності сценічного простору просторова сцена часто поєднується зі
сценою-коробкою. Арена і просторова сцена належать до сцен відкритого
типу і часто називаються відкритими сценами.
Театральний процес початку ХXІ століття неоднозначний. На мій
погляд на даний час основним типологічним типом театральної будівлі є
«універсальний театр», який охоплює різні категорії театральновидовищних споруд. Він являє собою самий «гнучкий» та універсальний
театральний простір, який відповідає вимогам сучасних тенденцій.
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2.
В Базанов. Техніка і технологія сцени. – Ленінградське відділення : «Мистецтво»,
1976. 239-244 с. – (Універсальні театри).
3.
Як залишатися сучасним, якщо ти - театр. [Електронний ресурс]:
https://bit.ua/2017/02/modern-theatre/

ПРИСТОСУВАННЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ПІД СУСПІЛЬНУ
ФУНКЦІЮ
Автор: ст. гр. А-16 Коваленко Богдан Олегович
Керівник: ст. викл. Прилуцький В.О.
У місті Сен-Дені під Парижем збереглася знача кількість будівель, що
мають статус пам’яток архітектури. Вони відрізняються від інших споруд
унікальними автентичними рисами, що дають їм змогу мати велику
архітектурну цінність. Проте, деякі з них поступово втрачають свою
автентичність, бо перебувають поза увагою реставраційної науки.
Сьогодні актуальним є визначення основних принципів ревалоризації
для пам’яток архітектури, щоб у майбутньому це було основою для
відновлення їх просторового наповнення та застосування. У свою чергу це
буде сприяти соціально – економічному розвитку території де вони
розташовані та підвищенню їх вартості у сучасному суспільстві.
Якщо ми прагнемо вдихнути нове життя у будівлі, то проведення однієї
лише реставрації буде недостатньо, оскільки кожна споруда унікальна та має
свої особливості у експлуатації. З часом цілісність певної пам’ятки
архітектури, як і її якість, були втрачені в результаті історико – політичних та
економічних чинників. Такі споруди потребують нових підходів до їх
сучасного використання. Новизна роботи полягає у саме виробленні
принципів ревалоризації, які можуть сприяти поступальному руху по шляху
надання їм нового життя, які сьогодні ще не розроблені.
На меті я маю визначити основні принципи ревалоризації та показати
їх на будівлях колишніх складів заводу Мезон Куанье у Сен-Дені, що і буде
моїм особистим внеском.
Список літератури:
1. Бобров Ю. Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и
противоречия /Ю. Г. Бобров. – М.: Эдсмит, 2004. – С. 226, 344.
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2. Подъяпольский С. Реставрация памятников архитектуры: учеб. пособ. для вузов /
С. С. Подъяпольский, Г. Б. Бессонов, Л. А. Беляев, Т. М. Постникова; под общ. ред. С. С.
Подъяпольского. – М.: Стройиздат, 1988. – С. 264.
3. Изобретение железобетона [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Режим доступу:
http://www.arch-mar.ru/arch_history_6.html

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ г. ТАЗЫ (МАРОККО)
Автор: ст. гр. Ам-212 Куштир Мохаммед Адиб
Руководитель: канд. арх., доц. Швыденко О.А.
Ассоциация
сохранения
Медины
в
городе
Таза
была
неправительственным
объединением,
целью
которого
являлась
популяризация и защита наследия Медины.
Эта
ассоциация
была
основана
архитектором
Куштиром
Абделькадером совместно с другими заинтересованными лицами, которых
объединила общая идея сохранения и ревалоризации исторического наследия
Медины в Тазе.
Для этого ассоциация провела несколько мероприятий в
сотрудничестве с неправительственными и правительственными партнерами
(такими как региональная инспекция памятников, министерство культуры,
городской совет, префектура, отдел градостроительства и т. д.). В основном
правительственные организации привлекались лишь для сотрудничества в
проведении мероприятий, для которых требуются стандартные и
специальные разрешения.
Большая часть деятельности ассоциации была направлена на
популяризацию информации о культурном наследии города Тазы среди его
жителей. В первую очередь это касалось людей, которые живут в этих
памятниках или рядом с ними. Основной работой ассоциации было
проведение форумов и встреч. Но кроме того ассоциация несколько раз
осуществляла надзор за работами по сохранению и восстановлению
некоторых памятников (финансирование и ведение работ производилось
городским советом). Был даже произведен запуск сбора пожертвований от
людей, которые были заинтересованы в сохранении Медины в Тазе и ее
исторического и культурного наследия. Ассоциация выступала в качестве
инициатора ведения проектов по реконструкции и сохранению памятников,
как в случае с площадью Лархаш и других исторических мест.
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К сожалению, ассоциация распалась из-за некоторых проблем,
наиболее значимыми из которых был переезд нескольких активных членов
ассоциации в другие города и отсутствие стабильного финансирования.
Ассоциация всегда существовала за счет пожертвований ее членов и
заинтересованных лиц. Кроме того, важной причиной прекращения
деятельности организации стал перенос городского совета в другую часть
города, что привело к ряду политических проблем, которые задержали и
даже отменили несколько проектов, направленных на обслуживание и
сохранение памятников.
К счастью, значительная часть целей, поставленная ее организаторами,
была достигнута до роспуска ассоциации.
Ассоциация сохранения Медины в городе Таза дала реальный старт для
повышения
информированности
общественности
об
опасностях,
угрожающих богатому историческому и культурному наследию города Таза,
в котором старейшие объекты наследия датируются доисторическими
временами. Она позволила жителям Тазы лучше узнать о памятниках города,
оценить их и защитить.
Нельзя забывать, что ассоциация послужила основой для создания
новых ассоциаций и организаций, которые продолжают сегодня работать на
благо Медины. Как пример можно привести ассоциацию "Друзья города
Тазы", которая постоянно работает над развитием всего города, учитывая обе
его части – Новый город и Старый город.

ВАЛОРИЗАЦІЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В РЕКОНСТРУКЦІЇ
ІСТОРИЧНОГО КВАРТАЛУ
Автор: ст. гр. Ам-16 Лук’яненко Аліна Сергіївна
Керівник: канд. арх., доц. Швиденко О.О.
Фізичний знос історичних кварталів їх моральна і функціональна
невідповідність сучасним вимогам становить проблему для історичного
міста. Навіть при відновленні зовнішнього вигляду, функції, для яких вони
були побудовані, вже застаріли і більше не потрібні населенню. У цих
випадках не вистачає простих робіт з реконструкції та реставрації.
Валоризація - це наділення нерухомої пам'ятки новим функціональним
наповненням в процесі реставрації. Також ця діяльність спрямована на
покращення умов дослідження та консервації культурної спадщини,
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збільшення суспільного використання цієї спадщини завдяки чому стає
можливим передача цінності, носієм якої є дана спадщина.
У цій роботі розглянута тільки частина цієї діяльності, яка стосується
пристосування (адаптація) історичного кварталу, включення його у сучасну
культуру при збереженні його цінності. Перевтілення історичної спадщини,
повторне використання історичних будівель це один з найбільш розумних
варіантів. Реставраційні роботи повинні мати під собою наукове
обґрунтування. Необхідно провести цілий ряд досліджень, в яких
оцінюються такі фактори як:
1.
функціональне наповнення, яке відповідає сучасним потребам
міста;
2.
культурна цінність у об'єкту, що реставрується;
3.
архітектурний вигляд кварталу, як частина міського ансамблю;
4.
загальний стан несучих конструкцій будівлі, можливість їх зміни;
5.
забезпечення кварталу інженерними мережами;
6.
транспортна доступність до кварталу;
7.
довкілля, яке сприятливо впливає на навколишнє середовище.
Наприклад, квартал у м. Харкові, який знаходиться по вул. Конторська,
оцінимо його по факторам, що наведені вище. У наш час квартал не
відповідає сучасним потребам міста, бо він старий та знаходиться у
незадовільному стані, функціональне наповнення – це переважно житло.
Об’єкт, що реставрується має історичну цінність та включений у список
пам’яток культурної спадщини. Архітектурний вигляд ансамблю має
цінність, втрачені деталі можуть бути відновлені, але для подальшого
розвитку цього кварталу рекомендується підвищення поверховості.
Загальний стан несучих конструкцій переважно незадовільний, так як об’єкт
не експлуатується та більшість перекриттів втрачено, від будівлі залишилися
лише несучі стіні. Квартал забезпечений інженерними мережами, але вони
вимагають оновлення. До кварталу з легкістю можна доїхати на метро,
трамваї чи автобусі. Квартал примикає до річки Лопань, яка сприятливо
впливає на довкілля. Завдяки цьому необхідно враховувати екологічний
потенціал території кварталу.
Екологічний потенціал - це можливість збереження і функціонування
природних систем, раціонального використання всіх компонентів біосфери в
інтересах людини. Останнім часом все більш цінними стають ресурси чистої
води, повітря, ландшафтні, ґрунтові ресурси. Ріка Лопань надає переваги
кварталу. Гарний вид на панораму міста, мала кількість шуму та
загазованості від машин, чисте повітря, запланований у генеральному плані
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міста новий зелений коридор уздовж річок, може надати району поштовх до
розвитку .
Висновок: У сучасному світі суспільство все частіше стало
замислюватися про збереження пам'яток архітектури та надання їм нового
значення. Саме тому валоризація є невід'ємним процесом у сучасній
реставраційній діяльності.
Джерела та посилання:
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ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ
Л.Л. ГІРШМАНА
Автор: ст. гр. Ам-16 Іщук Вікторія Вікторівна
Керівник: канд. арх., доц. Снітко І.А.
Питання про необхідність створення в Харкові спеціалізованої
офтальмологічної клініки виникло на початку ХХ століття. Перш за все це
пояснювалося великою потребою населення в наданні спеціалізованої
допомоги.
Мета роботи - ознайомлення з історією формування офтальмологічної
клініки Л.Л. Гіршмана та визначення її структури.
Міська офтальмологічна лікарня імені професора Л.Л. Гіршмана
урочисто була відкрита 25 березня (7 квітня) 1908 року. Вона тимчасово
розташовувалася в найманій, мало пристосованій будівлі за адресою: Велика
Москальовська вулиця № 55. Очолив і керував справами лікарні видатний
професор Л.Л. Гіршман.
Святкове відкриття нової будівлі міської офтальмологічної лікарні
відбулося 21 квітня 1912 року. Проект будівлі лікарні було виконано
безкоштовно архітектором Л.К. Тервеном за участю професора Л.Л.
Гіршмана.
Після початку в 1914 році Першої світової війни на базі лікарні було
розгорнуто військовий госпіталь на 25 ліжок для надання спеціалізованої
офтальмологічної допомоги військовим з пораненнями очей.
В 1921 році лікарню було перейменовано в 11 Радянську
офтальмологічну лікарню імені професора Л.Л. Гіршмана. Структура в перші
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післяреволюційні роки практично не змінилася - вона складалася з
стаціонарного відділення і амбулаторії.
В 1925 році лікарня як лікувальний заклад республіканського
підпорядкування переходить до ведення Народного Комісаріату охорони
здоров'я України.
В 1927 році створено відділення соціальної патології і профілактики. В
1928 році змінюється сама система лікувальної роботи лікарні.
1 вересня 1930 року офтальмологічна лікарня імені професора Л.Л.
Гіршмана була реорганізована в Український науково-дослідний інститут
офтальмології імені професора Л.Л. Гіршмана. В інституті поступово
укомплектовуються штати, розгортається і розширюється лікувальна і
наукова робота.
В 1936 році було добудовано додаткове крило корпусу, адже створені
нові відділи і лабораторії не могли повністю розміститись в старому
приміщенні.
В роки Другої Світової Війни робота інституту була призупинена.
Відновлення роботи відбулося вже після вигнання окупантів з міста, восени
1943 року. Приміщення інституту було зруйновано і тому робота була
розпочата в іншому, мало пристосованому, приміщенні на вулиці
Римарській, № 14.
З 1946 року кореспондент АМН СРСР професор І.І. Меркулов
направив всі зусилля на відновлення попереднього приміщення, яке інститут
отримав в травні 1947 року.
Та вже у 1963 році через значне скорочення науково-дослідних
структур СРСР Український інститут офтальмологічних хвороб імені Л.Л.
Гіршмана був реорганізований в міську клінічну лікарню імені Л.Л.
Гіршмана, на базі якої працювала кафедра офтальмології Українського
інституту удосконалення лікарів.
В якості висновку можна сказати, що клініка насичена
багатофункціональними приміщеннями, але без дотримання деяких норм,
тому на сьогоднішній день будівля потребує розвантаження та реконструкції.
Список літератури:
1. Карнацевич В.Л. 100 знаменитых харьковчан / ред. Р.Е. Панченко. - Харьков:
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2. Гиршман Леонард Леопольдович (1839—1921) // Офтальмологи XIX-XXI веков.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ
Автор: ст. гр. Ам-16 Сівожелєзова Олена Сергіївна
Керівник: канд. арх., доц. Снітко І.А.
Тема туризму та туристичних комплексів активно розробляється не
тільки в архітектурі, а і в культурі, історії, економіці та інших сферах.
У містобудівній літературі поняття "туристичний центр" зазвичай
пов'язують з системою розселення (містами, селищами або спеціальними
поселеннями - центрами обслуговування туристів). Більш доцільно
пов'язувати це поняття з будь-якою географічною місцевістю, яка
представляє інтерес для подорожуючих людей. Туристичними центрами
можуть бути: місто, селище, сільський населений пункт, спеціальний центр
обслуговування туристів, річка, озеро, море (океан), гірський масив,
унікальні і типові ландшафти, національні парки, заповідники, заказники і т.
ін. Отже, туристичними центрами виступають як об'єкти, так і ландшафти
різних рівнів, що викликає необхідність розробки відповідної таксономії.
Ця тема сьогодні є актуальною, оскільки створення туристичного
центру з належною інфраструктурою дозволить в повній мірі презентувати
туристам та науковцям донині невідомі місця. Це сприятиме розвитку цих
місць та підтримці у належному стані, а відвідувачі зможуть дізнатися
історію, спробувати себе в різних ремеслах та розвагах, які пропонують
туристичні центри.
Метою дослідження є вивчення та аналіз сучасних потреб,
особливостей пізнавального туризму та проектування туристичних центрів в
різних умовах.
Наукова новизна полягає в об’єднанні історичних умов з новітніми
технологіями та потребами для створення туристичного комплексу. Ця
робота може бути використана для продовження вивчення теми туристичних
комплексів, пов’язаних з археологічними парками чи парками під відкритим
небом, у теоретичному аспекті та для проектування комплексів з
урахуванням історичної забудови – у практичному.
Список літератури:
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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ І КОНСЕРВАЦІЇ АРХІВНИХ
ФОТОДОКУМЕНТІВ
Автор: ст. гр. А-36 Пересада Дар’я Дмитрівна
Керівник: ст. викл. Прилуцький В.О.
Майже в кожній музейній або архівній установі за довгі роки
діяльності накопичилася велика кількість фотодокументів – зокрема й тих,
що фіксували архітектурне середовище або окремі визначні будівлі, у тому
числі втрачені. Цінність архівних фотоматеріалів полягає в їх унікальності і
документальній передачі особливостей споруди чи ансамблю. Реставратору
вони дають наочне уявлення про вигляд пам’ятки у минулому, до перебудов і
руйнацій. Тому дуже важливо приділяти увагу проблемі їх зберігання і
консервації. Неправильний режим зберігання впливає на стан документа.
Дотримання режиму зберігання часто дозволяє зберегти пам'ятки без
необхідності термінового реставраційного втручання.
Існує безліч видів фотодокументів. Розрізняють кейсові, одношарові,
двошарові і тришарові фотографії. Для кожного виду фотографії існують
характерні пошкодження, але взагалі їх можна розділити на два основних
типи: пошкодження фізичного і хіміко-біологічного походження.
Пошкодження фізичного походження можуть з'являтися на різних
стадіях отримання фотознімку або в процесі експлуатації. Пошкодження
даного типу проявляються у вигляді забруднень і затирання поверхонь
фотографій, подряпин з боку емульсії і підкладки, зламів і розривів на
плівках і паперах, тріщин і сколів на розбитих фотопластинках.
До хіміко-біологічних відносяться ушкодження, що виникають в
результаті хімічних реакцій і розвитку мікроорганізмів. Вони також
утворюються в результаті порушень технології на різних стадіях створення
фотографії, в процесі старіння і при неправильному зберіганні знімків.
Характерними слідами даних ушкоджень є зміна кольору фотознімка,
згасання зображення, поява плям.
Основними факторами, що впливають на збереження фотодокументів,
є відносна вологість, температура, світло, різні хімічні сполуки.
Чорно-білі фотографії і негативи повинні зберігатися при температурі
нижче 18°C і відносній вологості 30-40%. Кольорові зберігаються при
температурі нижче 20°С і відносній вологості 30-40%. Неприпустима
наявність коливань температурно-вологісного режиму. На збереження
фотодокументів вкрай сильно впливає світло. Воно є фактором, який
пришвидшує старіння і руйнування фотоматеріалів.
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Важливим фактором збереження фотодокументів є дотримання
санітарно-гігієнічного режиму зберігання. Багато в чому руйнування
документів обумовлено впливом на них хімічних сполук, що відбуваються як
з самого фотографічного матеріалу, так і з залишків матеріалів, використаних
при прояві і закріпленні фотографії, а також із зовнішніх джерел.
Необхідно приділяти увагу і саме зберіганню фотодокументів, тобто
упаковці. Основним матеріалом для упаковки фотодокументів служать
конверти і коробки з паперу або картону. Вони повинні складатися з альфацелюлози, не містити лігніну і деревної маси, не мати каніфольної
проклейки, не містити сірчанокислого глинозему, мати не більше 0,0008%
залишкової сірки. Матеріали для упаковки документів повинні бути
нейтральні.
Отже, однією з основних властивостей фотодокументів є безпосередня
фіксація історичної інформації у той момент, коли відбувається будь-яка
подія. Тому вкрай важливо приділити достатньо уваги їх збереженню та
консервації. Для цього основними методами є дотримання санітарногігієнічного, температурно-вологісного і світлового режимів зберігання
фотодокументів, виготовлення відповідних для зберігання контейнерів і
папок, та ретельний контроль за станом пам'ятника.

ВІДМІННІСТЬ ПОНЯТЬ РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ
Автор: ст. гр. А-36 Потапова Вероніка В’ячеславівна
Керівник: ст. викл. Прилуцький В.О.
В наш час багато людей, а особливо держслужбовці, все частіше
плутають поняття реставрації та реконструкції, тож через цю проблему міста
втрачають свої пам’ятки архітектури. Тому дуже важливим є вміння
розрізняти ці два поняття.
Реставрація (від лат. - відновлення) розуміється як відновлення в
первісному вигляді архітектурних витворів, які постраждали від стихійних
лих або соціальних конфліктів, недостатнього догляду або зіпсованих,
спотворених наступними переробками. Таким чином, мова йде про
відновлення відносно збережених пам'яток архітектури, які втратили
елементи декору або окремі елементи. Реставрацію не слід плутати з
новобудовою - відновленням повністю втраченої споруди – що статусу
пам'ятки не набуває.
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Основне завдання реставрації - збереження пам'яток історії та
культури, що дозволяє наступним поколінням усвідомити спадкоємність
культури попри невблаганий плин часу, додає сенс справжньому і вселяє
надії на майбутнє. Реставрація будівель і споруд, що визнані пам’ятками –
виключно складний вид робіт, що вимагає спільної діяльності різних
фахівців, у першу чергу архітекторів-реставраторів, інженерів і техніківбудівельників, а також археологів.
Якщо при ремонті чи реконструкції будівлі ми можемо
використовувати будь-які нові (більш прості, дешеві або просто кращі)
матеріали, то це абсолютно неприпустимо при реставрації, коли важливоі
бажано зберегти стару кладку, використовувати по можливості матеріали,
аналогічні тим, що застосовувалися під час будівництва пам'ятника тощо.
Реконструкція - процес відновлення застарілого об'єкта для
використання його в нових умовах. Реконструкція будівель та
споруд передбачає перебудову введених в експлуатацію об’єктів, їх
удосконалення, покращення умов експлуатації та проживання, покращення
техніко-економічного рівня, зміну таких показників, як розмір,
функціональне призначення і тому подібне. Під час реконструкції
зберігаються елементи несучих і огороджувальних конструкцій. Поки
йде реконструкція будівель і споруд, вони не експлуатуються. За умови
автономності частин об’єкта, можна припинити експлуатацію цих частин, а
не об’єкта в цілому.
Відмінність понять реконструкції та реставрації полягає в тому що при
проведенні реконструкції будівля зазнає певних змін у порівнянні з
первісним проектом, а під час реставрації є важливим максимальне
збереження, а якщо це неможливо, то наукове відтворення всіх частин
будівлі: фасаду, інтер’єру, матеріалів та будівельної технології.
Література:
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Секція «ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ»
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ БЕЗТРАНШЕЙНОЇ ПРОКЛАДКИ
ГАЗОПРОВОДІВ В ЗОНІ НАСИЧЕНОЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
Автор: ст. гр. ТВ-50 Уризко Вадим Андрiйович
Керiвник: канд. техн.. наук, проф. Андоньєв В.С.
Безтраншейна прокладка труб - це спосіб, який дозволяє монтувати
трубопровідні комунікації без розтину грунту. Завдяки цьому варіанту
прокладки виключається порушення зовнішнього вигляду ділянки, цілісності
асфальтних доріг, знищення дерев і т. Д. На сьогоднішній день цей спосіб
включає в себе кілька можливих варіантів реалізації.
Безтраншейний метод має такі переваги: потрібно менше матеріальних
ресурсів на проведення робіт; висока швидкість виконання монтажу;
мінімальна кількість робітників; нешкідливість для навколишнього
середовища; можливість прокладки труб круглий рік (монтаж труб відкритим
способом в зимовий час скрутний через промерзлий грунт); безпека робіт.
Якщо монтаж труби здійснюється на невеликому відрізку, наприклад,
під дорожним покриттям, то можна виконати всі роботи без участі
спеціальної техніки. Виконується така проводка досить просто. Для неї
необхідний циліндр потрібного діаметру і нарощувана штанга. Завдяки
такому пристосуванню з'являється можливість видаляти землю вручну,
однак, перед цим виконується робота з викопування невеликих котлованів з
обох сторін дороги. При закритому монтажі на великих ділянках
застосовуються спеціальні машини і агрегати.
На сьогоднішній день існує кілька способів безтраншейної прокладки
трубопроводів, деякі мають різні способи виконання: заміна старих труб на
нові (санація); прокол грунту; продавлювання грунту; горизонтальноcпрямоване буріння (ГСБ).
Метод санації застосовується в тих випадках, коли в процесі ревізії
було виявлено необхідність повної (реновацiя) або часткової (релайнiнг)
заміни наявного трубопроводу. Якщо релайнінг, по суті, є ремонтом старої
комунікації з використанням нових матеріалів, то реновація - це оновлення
лінії, яке може відбуватися зі зміною діаметра трубопроводу. При реновації
відбувається руйнування старої конструкції шляхом введення в неї нової
лінії. При цьому уламки труби залишаються під землею і створюють
ущільнювальну оболонку для нової комунікації.
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Грунти, в яких використовують метод проколу трубопроводів, як
правило, є глинистими і суглинними. Такий спосіб дозволяє проводити труби
з перетином до 600 мм за допомогою гiдравлiчного домкрату. Відстань, на
яку можна прокласти конструкцію за допомогою цього варіанту, досягає 60
м.
Спосіб продавлювання використовується для того, щоб проводити
труби зі сталі з розмірами перетину до 2000 мм. Продавлювання дуже схоже
на прокол, однак, різниця полягає в тому, що воно здійснюється відкритим
кінцем труби. В результаті трубу дістають і прибирають з неї земляний
стовп.
До ГСБ вдаються не тільки при необхідності буріння на тривалі
відстані і прокладки труб великих діаметрів, а й в тих випадках, коли
потрібно прокласти невеликий відрізок трубопроводу з малим діаметром в
безпосередній близькості від приватних володінь або об'єктів культурної
цінності. Безтраншейне горизонтальне буріння виконується з використанням
бурової техніки, яка оснащена спеціальним наконечником. Такий наконечник
стикується з гнучкою штангою, яка дозволяє йому змінювати напрямок при
бурінні. Це в першу чергу потрібно для того, щоб уникнути зіткнення з
природними перешкодами в грунті.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГУСТИНИ ТЕПЛОВОГО
ПОТОКУ ІНФРАЧЕРВОНИХ ВОДЯНИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ
ПАНЕЛЕЙ
Автор: ст. гр. ТВГм-50 Антоненко Данило Андрійович
Керівник: канд. техн. наук, асист. Череднік А.Д.
Одним з варіантів розвитку енергозберігаючих технологій у
будівництві є використання сучасного та спеціалізованого обладнання для та
приміщень з тимчасовою присутністю людей використовується стельове
водяне панельно-променеве опалення.
Стельові випромінюючі панелі характеризуються низькою теплової
інерційністю і забезпечують короткий час реагування, що дозволяє істотно
зменшити енерговитрати.
Розподіляється теплова енергія наступним чином - 92% енергії
спрямовується на обігрів об'єктів, які знаходяться в приміщенні, а 8% тепла
витрачається на нагрівання повітря. В якості теплоносія в стельових
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випромінюючих панелях використовується тепла або гаряча вода (від 40 °С
до 120 °С)

Рисунок 1. Принцип дії водяних панелей
За допомогою експериментальної установки з використанням стельової
панелі фірми Zenhder було промоделювано фрагмент системи радіаційного
водяного опалення, за для отримання експериментальних даних, які можна
буде використовувати для удосконалення променевого опалення.
В результаті експериментів і математичної обробки даних було
отримано рівняння регресії радіаційного потоку від температури теплоносія і
висоти приміщення:
E  t 1,193887  h 1  30, 489  t  h 1  0, 23045  7, 06636 Вт/м²
(1)
Точність отриманого рівняння регресії знаходиться в межах ± 10%.
В результаті експериментів і обробки даних які наведенні таблиці 1.
Панелі показали ефективність використання стельового променистого
водяного опалення, отримано рівняння регресії залежності щільності
теплового потоку від температури теплоносія і висоти приміщення.
Отримано результати експериментальних досліджень співпадають зі
значеннями приведеними в технічній документації фірм виробників
променевих водяних систем опалення
Таблиця 1. Експериментальні значення (Е) Вт/м² (1-й замір) Значення
щільності теплового потоку в залежності від температури теплоносія.
Н, м
°С

1

1,5

2

2,5

3

50

26

16

11

8

7

60

33

21

14

9

8

70

45

25

15

10

8

80

52

31

17

12

10

90

65

39

27

19

15
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ТЕПЛОВІ НАСОСИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЇХ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Автор: ст. гр. ТЕ-31 Кравченко Діана Віталіївна
Керівник: асист. Дяченко С.В.
Проблема раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів
на сьогодні стала досить актуальною в Україні. Зростання цін на енергоносії,
вичерпування ресурсів основних видів енергоносіїв, в першу чергу, нафти,
газу, вугілля, змушують звернути увагу на поширення використання
альтернативної енергетики: нетрадиційних газів, енергії вітру, сонця, тепла
землі.
Перспективним напрямом рішення проблеми енергозбереження для
комунального теплопостачання може стати широкомасштабне використання
теплових насосів завдяки їхній можливості «черпати» поновлювану енергію з
навколишнього середовища, що, у свою чергу, дозволяє обмежити
використання традиційних палив, зменшити антропогенне навантаження на
довкілля та покращити якість теплопостачання.
З економічної точки зору насоси більш ефективні у порівнянні з
традиційними системами обігріву (газовими або дров’яними котлами). Так,
споживаючи 1 кВт електроенергії (це залежить від умов експлуатації і
режиму роботи), тепловий насос виробляє до 5 кВт корисної теплової енергії,
тоді як у звичайних котлах при спалюванні 1 кВт енергії палива з
урахуванням втрат максимум можна отримати 0,8 кВт теплової енергії. Тим
паче, дана установка в жарку пору року здатна охолоджувати повітря в
приміщенні, передаючи тепло з приміщення холодоагенту і виводячи його
назовні, тобто працювати за принципом кондиціонера.
Екологічність. Теплові насоси є екологічно чистими технологічними
установками, оскільки в них не відбувається викидів холодоагенту і
забруднення навколишнього природного середовища при передачі теплової
енергії, відсутні процеси спалювання, що відбуваються зі значними викидами
вуглекислого газу та інших сполук, що чинять шкідливий вплив на екологію і
здоров’я людей.
Отже, широке застосування теплових насосів для систем
теплопостачання будівель і споруд може допомогти вирішити ряд питань,
пов'язаних з енергетичним збереженням - скороченням використання не
відновлюваних копалин вуглеводневих палив і поліпшенням екології
навколишнього середовища.
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МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Автор: ст. гр. ТВГ – 42 Діденко Андрій Андрійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Басова Н.М.
Природний газ широко використовується як дешеве паливо з високою
теплотворною здатністю. Це один із найкращих видів палива для побутових
та промислових потреб. Найбільш поширений спосіб доставки газу до
споживача є транспортування по трубопроводом. Однак, перед подачею в
магістральні трубопроводи газ потрібно підготувати, щоб він відповідав ряду
вимог. Складно досяжні із них є температура точки роси по воді та
вуглеводнів. Для відповідності цим потребам є декілька відомих методів
підготовки природного газу: адсорбційний, абсорбційний та НТС
(низькотемпературна сепарація).
Метод Низькотемпературної сепарації (НТС) – це самій легкий и
розповсюджений варіант обробки газу (мінімум капіталовкладень при гарних
показниках на виході). Також, великим плюсом цього методу є простота
експлуатації и обслуговування обладнання. Як правило, основна технологія
включає в собі декілька сосудів під тиском (сепаратори), декілька
теплообмінників и дросель (або турбодетандер).
Однак схема НТС працює в первинний період експлуатації родовища і
приблизно через 10 років(залежно від характеристик родовища) тиск на усті
скважини падає та використання схеми НТС є не доцільним. Більшість
родовищ (Шебелинське, Єфремівське, Мелихівське та інш.) перебувають на
завершальній стадії розробки, яка характерна значним виснаженням
пластової енергії продуктивних покладів.
У зв’язку з цим фахівцями УкрНДІ газу напрямку розробки родовища
розглядаються різні варіанти до розробки покладів газоконденсатних
родовищ із метою найбільш раціональної і ефективної системи розробки яка
забезпечить максимальне вуглевилучення із родовища шляхом буріння
свердловини та впровадження технології гідророзриву пластів.
Одним із способів підготовки газу в період падаючої розробки є
установка ДКС( дожимна компресорна станція),також можна перед дроселем
встановити турбодетандер ний агрегат.
Існує технологія близька до НТС, її назва НТК (низькотемпературна
конденсація. Її суть в тому, що за рахунок штучного зовнішнього холоду
дозволяє підтримувати стабільну точку росі без залежності від пори року и
перепаду тисків( як у НТС), і досягати більш глибоких вилучень важких
вуглеводнів.
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Рисунок 1. Типова схема установки низькотемпературної сепарації (НТС)

СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ ТЕПЛОВИХ УМОВ У
МАЛОГАБАРИТНИХ ПРИМІЩЕННЯХ
Автор: ст. гр. ТВм-50 Явдак Вікторія Віталіївна
Керівник: канд. техн. наук, проф. Чайка Ю.І.
На сьогоднішній день, основна маса багатоквартирних житлових
будинків в нашій країні використовує водяне опалення. Однак, ефективність і
продуктивність центрального опалення не завжди видає оптимальні
показники, тому на зміну йому приходить нове, електричне опалення
квартири.
У даній роботі розглядається проект зі створення комфортного
мікроклімату малогабаритної кухні і одночасне збільшення її площі за
рахунок демонтажу радіатора. Проект розглядається на прикладі торцевої
двокімнатної квартири серії 1 - 464 у м. Харків. Це панельний
п'ятиповерховий будинок, квартира знаходиться на третьому поверсі.
Так як розглядається малогабаритне приміщення, для економії місця
було прийнято рішення демонтувати радіатор під підвіконням, а
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альтернативними джерелами опалення обрати системи теплої підлоги і
інноваційну технологію підвіконня з підігрівом.
Загальні тепловтрати що не враховують втрати тепла на інфільтрацію
складають 732 Вт. Щоб зменшити тепловтрати через огороджувальні
конструкції виконуємо зовнішню теплоізоляція стіни. За утеплювач
приймаємо пінополістирол товщиною в 35 мм. Так як питанням теплоізоляції
потрібно займатися комплексно, то робимо заміну старого однокамерного
вікна на двокамерне 4-10-4-10Ar-4I. Одним з декоративно-практичних рішень
є використання технічної пробки для внутрішньої обробки зовнішньої стіни.
Дане покриття може використовуватися у вигляді пластин і листів.
Теплопровідність пробки агломерованої досягає 0,04 Вт/м ˚К. Даний матеріал
є не тільки гарним дизайнерським рішенням але і якісним теплоізоляційним
матеріалом.
В якості одного з джерел тепла виступає система теплої підлоги. Для
теплої підлоги вибираємо тонкий кабель DR 12,5 В/м Hemstedt (Німеччина).
Довжина кабелю становить 28 м з кроком укладання в 0,15 м. Монтаж
кабелю проводиться під плитку.
Подальші дії полягають в демонтажі радіатора і установці другого
джерела тепла. Їм виступає інноваційна система «підвіконня з підігрівом»,
мета даної конструкції полягає в частковій компенсації тепловтрат
приміщення, вирішення проблеми запотівання і обмерзання вікон взимку,
створення повітряної завіси. Конструкція складається з самого підвіконня з
природного або штучного каменю. Глибина підвіконня становить 0,4 м. Як
елемент нагріву виступає нагрівальний кабель. Кабель встановлюється
змійовиком в пази, попередньо зроблені в підвіконні з нижньої частини. Далі
покриваємо підвіконня знизу плитковим клеєм для теплої підлоги. Саму
конструкцію підвіконня встановлюємо на комбіновану подушку з плиткового
клею і піни.
У міжсезоння, коли не працює центральне опалення, підвіконня з
підігрівом може замінити додаткові джерела тепла (так як працює від
електрики). Також встановлюємо терморегулятори на системи підвіконня з
підігрівом і теплої підлоги. Термодатчики обираємо з функцією
дистанційного керування, щоб можна було регулювати температуру в
приміщенні до прибуття в нього, це також скоротить тепловитрати.
В цій роботі була успішно розроблена новітня конструкція підвіконня з
підігрівом, також виконано комплекс дій для створення комфортних умов
для проживання жильців.
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СПОСIБ ТРАНСПОРТУВАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ
Автор: ст. гр. ТВм-50 Уризко Вадим Андрiйович
Керiвник: канд. техн. наук, проф. Чайка Ю.I.
Транспортування газу - відповідальна процедура, адже ця речовина є
вогненебезпечною і вибухонебезпечною. Потрібно дотримуватися певних
правил її виконання. Існують кілька способів переміщення газу, які мають
свої переваги й недоліки. Але продукт завжди повинен бути попередньо
підготовлений.
Перевезення газу за допомогою автоцистерн. При цьому паливо
перебуває в зрідженому стані. Такий метод вимагає максимальної
відповідальності й обережності. Будь-яка аварія або неполадки з автомобілем
здатні привести до справжньої катастрофи, адже газ швидко запалюється і
вибухає. Таке перевезення має певні недоліки: підвищена небезпека для водія
автоцистерни, а також оточення і зовнішнього середовища в разі аварії;
можливість переміщати тільки строго обмежені невеликі обсягом речовини;
необхідність в дотриманні ідеального стану транспорту; висока вартість
транспортування (потрібно враховувати затрати на пальне і технічне
обслуговування автомобіля). Але такий спосіб виправданий, якщо
перемістити газ необхідно на невелику відстань, немає доступу до моря або
відсутня потреба в будівництві трубопроводу.
Переміщення палива танкерами вважається одним з найбільш широко
використовуваних. Танкер - це спеціальне судно, в якому здійснюється
перевезення зрідженого газу.
Метод танкерного транспортування газу вимагає великих фінансових
затрат, ніж газопровідний. Одна з переваг даного способу доставки скраплений газ більш безпечний при транспортуванні, ніж стислий.
Сучасний великотоннажний танкер вміщує в себе обсяг газу від 150 до 250
тисяч метрів кубічних. Даний метод транспортування газу стає більш вигідно
використовувати (в порівнянні з трубопроводами), коли кінцевий споживач
скрапленого газу знаходиться на відстані 2-3 тисяч км. Це викликано тим, що
основна вартість витрат витрачається не на транспортування, а на
розвантажувально-навантажувальні заходи.
Спосiб транспортування скрапленого газу трубопроводами реалiзують
наступним чином:
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Рисунок 1 – Схема транспортування скрапленого газу.
Зі сховища (1) скраплений газ (2) направляють на блок фільтрівосушувачів (3), за допомогою яких проводять зниження температури точки
роси газу шляхом видалення з нього вологи у вигляді кристалів льоду. Далі
зріджений газ направляють на насосну випарну установку (4), в якій
виробляють газифікацію скрапленого газу шляхом його стиснення і
випаровування і цим задають підвищені значення вхідних параметрів газу по
витраті, тиску і температурі. Після цього газифікований газ направляють у
зволожений газопровід (5) довжиною до 4 км для подальшого
транспортування до споживача. На початковій і кінцевій ділянках
газопроводу (5) встановлені вимірювачі параметрів газифікованого газу у
вигляді датчиків витрати (6) газу, манометрів (7), термометрів (8) і приладів
(9) для визначення точки роси на вході і виході з газопроводу (5).
Результатом способу є підвищення продуктивності при транспортуванні газу
по довгому зволоженому трубопроводу і зменшення витрат на ізоляцію
трубопроводу.

ВИЗНАЧЕННЯ ЛІНІЙНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ
ВУЗЛІВ СТІН, ВИГОТОВЛЕНИХ З ЛЕГКИХ СТАЛЕВИХ
ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ.
Автор: ст. гр. ТВГм- Добровенко Вадим Олексійович
Керівник: канд. техн. наук, проф. Чайка Ю.І.
На сьогоднішній день в Україні гостро постає питання
енергозбереження в будівництві. Тому оцінка теплової надійності стін із
легких сталевих тонкостінних конструкцій (ЛСТК) є досить актуальним
завданням.
На відміну від масивних стінових огороджувальних конструкцій, стіни
із ЛСТК мають теплопровідні включення, які за теплотехнічними
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показниками є найбільш вразливими до температурних впливів
навколишнього середовища. За рахунок цього огороджувальна конструкція в
цілому втрачає свої теплозахисні якості. Можуть виникати теплові відмови у
вигляді промерзання й утворення конденсату в місці теплопровідного
включення, утворення грибка та плісняви на внутрішній поверхні
огороджувальної конструкції. Все це призводить до значних тепловтрат
будівлі та погіршення санітарно-гігієнічного стану мікроклімату будівлі.
Теплові відмови огороджувальних конструкцій, зокрема стін, можуть
відбуватись при виконанні вимог державних норм із теплозахисту. Це може
пояснюватися мінливістю фізичних характеристик, що впливають на
теплотехнічні параметри стінових конструкцій.
Основою конструктивної системи будівель з ЛСТК є несучий каркас з
гнутих профілів С-подібного або Z-подібного перерізів підвищеної
жорсткості зі сталі товщиною не менше 1 мм.
Стінові панелі будівель із ЛСТК термічно неоднорідні. Кожен
металевий несучий елемент стінової огороджувальної конструкції є
теплопровідним включенням (містком холоду). Із-за цього теплоефективність
будівлі в цілому знижується. Для підвищення теплоізоляційних якостей
елементів каркаса зовнішніх стін передбачено застосування профілів з
перфорованою стінкою (термопрофіль). Вони виключають утворення містків
холоду. Одним із критеріїв теплової надійності є імовірність теплової
відмови стінових конструкцій за критерієм зниження значень температур
внутрішньої поверхні до температури конденсації пари повітря. Одним із
імовірнісних
параметрів,
для
огороджувальних
конструкцій
із
теплопровідними включеннями, є лінійний коефіцієнт теплопередачі. Він є
функцією імовірнісних параметрів, так як залежить від геометричних
параметрів елементів, що складають конкретний розрахунковий вузол.
Встановлено, що вплив теплопровідних включень стін із ЛСТК на їхню
теплопровідність є мало дослідженим науковим питанням, Українські
нормативи наводять методику теплотехнічного розрахунку тільки термічно
однорідних огороджувальних конструкцій, а для термічно неоднорідних –
пропонують виконувати розрахунки на підставі розрахунків двомірних або
тримірних температурних полів.
Результати випробувань показали, що основним параметром, який
впливає на значення лінійного коефіцієнта теплопередачі, для
запропонованих вузлів, є коефіцієнт теплопровідності ізоляційного
матеріалу, який використовується в якості термопрокладки. Товщина
металевого профілю та ширина полички впливають на 25-35% та 10-15%
відповідно відносно коефіцієнта теплопровідності
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Секція «ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА»
РОЗРАХУНОК КОНСОЛЬНОЇ БАЛКИ НА УДАР І КОЛИВАННЯ
Автор: ст. гр. П-21 Аманова Катерина Нурмамедівна
Керівник: д-р техн. наук, проф. Шатохін В.М.
Ударні навантаження на будинки і споруди, коливання, які їх
супроводжують відносяться до небезпечних впливів, тому що вони
характеризуються високою інтенсивністю. Удари мають місце в різних
областях техніки, у промисловій, цивільній, енергетичній і у інших галузях
будівництва. Задачі розрахунку конструкцій на ударне навантаження містять у
собі багато труднощів. Актуальним є створення інженерних методик
розрахунку, які дозволяють правильно оцінити порядок переміщень, напруг і
деформацій при ударі [1].
У доповіді викладений
наближений
метод
визначення
динамічних
напруг
і
переміщень
консольної балки довжиною l
при падінні на неї вантажу з
деякої висоти H (рис. 1). На
рисунку зображені статичні
вигини балки в місці ударяння
1s , 2s відповідно від ваги
вантажу і рівномірно розподіленого навантаження ваги самої балки. Після
удару досліджується спільний коливальний рух системи вантаж-балка, який
буде затухаючим.
Система має нескінчену кількість степенів вільності. Для розгляду її як
системи з одним степенем вільності розподілена маса замінювалася
зосередженою, прикладеною в тій же точці, що й маса m . Зведена маса
визначалася з умови рівності кінетичних енергій систем з розподіленою й
зосередженою масами. Припускалась достатньою гіпотеза: розподіл
швидкостей пропорційний розподілу переміщень вздовж балки
m
me  b
l

l

2

 
  dx ,

0 0 



де   (x) – переміщення точки осі балки, координата якої x , 0 – статичне
переміщення точки ударяння.
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Для використаних у розрахунках параметрів моделі обчислення за
програмою, що створена у середовищі математичного пакета MathCAD [2],
дали наступне значення коефіцієнта динамічності

  d  4,472 .
s
У доповіді досліджені вільні затухаючі коливання вантажу після удару.
Розглянуті алгоритми й особливості їхньої програмної реалізації для вивчення
впливу на вантаж різних навантажень, у тому числі й загальних періодичних
[3]. Графіки рис. 2 ілюструють процес розвитку коливань (крива 1) і закон зміни
збурюючої сили у формі прямокутних періодичних імпульсів (графік 2).
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РОЗРАХУНОК БАЛКИ НА ДВОХ ОПОРАХ НА УДАР І КОЛИВАННЯ
Автор: ст. гр. П-21 Зелений Данило Григорович
Керівник: д-р техн. наук, проф. Шатохін В.М.
Ударне навантаження будівельних конструкцій викликає появу
додаткових (до статичних) напруг і деформацій. При дії ударних навантажень,
що характеризуються надзвичайно малою тривалістю удару, багато матеріалів,
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які при наявності статичних сил проявляли себе пластичними, працюють як
крихткі. У випадку коливань пружної системи багаторазово повторюючися
навантаження призводять до різкого зниження міцності матеріалів, пов’язаному
з утомленими явищами. Задачі твердих деформуючихся тіл, що співударяються,
містять у собі значні математичні труднощі їхнього розв’язання, які не завжди
можуть бути переборені простими інженерними способами. Тому створення
інженерних методик розрахунку, які дозволяють правильно оцінити порядок
переміщень, напруг і деформацій при ударі є актуальним завданням [1].
У доповіді розглядається
наближений метод визначення
динамічних напруг і переміщень
балки на двох опорах при
вільному падінні на неї вантажу
з деякої висоти (рис. 1).
Застосовані
наступні
позначення: l – довжина балки;
l A – відстань від лівого кінця
балки до опори A ; lB – відстань
від лівого кінця балки до опори
B ; H – висота падіння вантажу
m ; xi – координата вантажу в момент падіння на балку; d – діаметр круглого
перетину лівої частини балки; b , h – ширина й висота прямокутного перетину
правої частини балки. У розробленій програмі для пакета MathCAD зазначені
параметри можна варіювати.
Система з нескінченою кількістю степенів вільності замінювалася
системою з одним степенем вільності. Зведена маса визначалася з умови
рівності кінетичних енергій систем з розподіленою і зосередженою масами.
Для використаних у розрахунках параметрів моделі отримане наступне
значення коефіцієнта динамічності

  d  18,149 .
s
У доповіді досліджені вільні затухаючі коливання вантажу після удару.
Розглянуто алгоритми і особливості їхньої програмної реалізації для вивчення
впливу на вантаж різних навантажень, у тому числі і загальних періодичних. В
останньому випадку використовувався інтеграл Дюамеля [3]
t

1
y2 
h1()e n(t  ) sin k1(t  )d .
k1


0
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На графіках рис. 2 зображені періодичні коливання (крива 1) і періодична
пилкоподібна збурююча сила.
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РУХ ДВОХ МАШИН ПО МОСТУ
Автор: ст. гр. П-21 Кисіль Вадим Віталійович
Керівник: д-р техн. наук, проф. Шатохін В.М.
Дослідження динамічної дії рухомого навантаження на пружні
конструкції мають надзвичайно важливе практичне значення, зокрема при
розрахунку мостів [1]. Розробка інженерних методик визначення внутрішніх
зусиль (згинальних моментів і поперечних сил), прогинів під вагою машин, що
рухаються, є актуальною задачою.
Дві машини масою m1 і m2 в’їжджають на міст із різних сторін і в різні
моменти часу зі швидкостями v1 і v 2 . Визначити прогин мосту під
навантаженням і найбільші напруги в балках мосту залежно від положення
машин на мосту. Схема мосту під навантаженням ваги машин зображена на
рис. 1.
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Опори можуть знаходитись на кінцях мосту або бути зміщеними.
Параметри моделі разом з їхніми значеннями, що використовувалися в
розрахунках за розробленою у середовищі математичного пакета MathCAD [2]
програмою, наступні: l  10м – довжина мосту; m1  3 103 кг , m2  5 103 кг –
маси першого й другого автомобілів; v1  2м/с , v2  3м/с – швидкості першого і
другого автомобілів; l A  2м , lB  8м – відстані відповідно до опор A і B
мосту; T  1с – затримка в часі в’їзду на міст другого автомобіля після
першого.
Носієм мосту є конструкція, що являє собою дві двотаврові балки
висотою 20 см, які накриті дерев’яним настилом: I  20 105 м4 – момент
інерції перетину; W  20 104 м3 – момент опору перетину; E  21011 Н/м2 –
модуль пружності.
Здобута програма дозволяє для кожного моменту часу визначати
значення всіх шуканих величин вздовж балок: згинальний момент, поперечну
силу, прогин балок, максимальні напруги в балках і координати точок, де
вони діють. Визначення прогину балки реалізовано методом початкових
параметрів [3].
На рис. 2 зображені графіки результатів розрахунків (з анімаційного
кадру). Встановлено, що небезпечному перерізу в балках мосту відповідає
координата x  5м . У цьому положенні величина напруги max  5,273Па .
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ЕНЕРГЕТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИ КОЛИВАННЯХ, ЩО
НЕОБХІДНІ ПРИ РОЗРОБЦІ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН І
ДОСЛІДЖЕННІ ВІБРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Автор: ст. гр. М-21 Хоменко Андрій Володимирович
Керівник: доц. Гранько Б.Ф.
У даній роботі розглянуті вільні коливання лінійної системи з одним
степенем вільності. Показано визначення енергетичних співвідношень і їх
аналіз, що необхідно чітко розуміти при розробці вібраційних машин і
дослідженні вібраційних процесів. Для цієї ж системи, але здійснюючої
усталені коливання під дією збурюючої сили, що змінюється за
косинусоїдним законом, визначена середня потужність, необхідна для
підтримки вимушених коливань. Показано, що при усталених коливаннях
потужність необхідна тільки для переборювання дисипативних сил.
Для конструкторських розрахунків часто єдиним надійним критерієм
виявляється максимум середньої потужності.
На підставі виразу для середньої потужності знайдена величина
максимуму середньої потужності і встановлена величина коефіцієнта опору
при якому збудник вібрації буде розвивати максимальну середню
574

потужність, маючи на увазі, що решта параметрів системи (маса, коефіцієнт
жорсткості, амплітуда і частота збурюючої сили) зостаються незмінними.
Виразом для величини максимуму середньої потужності звично можна
користуватися, оскільки він одержується в якості першого наближення
незалежно від вигляду законів розсіювання енергії у широкому класі цих
законів і виявляється достатньо точним для конструкторських розрахунків,
якщо вібрація близька до гармонічної.

ВИЗНАЧЕННЯ МIСЦЯ ЗIТКНЕННЯ ДВОХ АВТОМОБIЛIВ ПРИ
ВЗАЕМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМУ СПИВУДАРЯННІ
Автор: ст. гр. Мс-11 Косирєв Максим Генадiєвич
Керівник: канд. техн. наук, проф. Дерев’янко М.І.
Задача поставлена i розв’язується при умові, що після зіткнення двох
автомобілів не залишено трасологичних слідів, але вiдомi місця кожного
автомобіля після зупинення їхнього руху після взаємного удару.
Експертний аналіз деформацій кожного автомобіля на місцях їхніх
стоянок дозволяє виміряти кут мiж продовжними осями двох автомобілів;
цей кут дозволяє після розв’язання задачі в момент удару визначити місце
зіткнення та виявити винуватого водія у цій пригоді.
Складена система з п’яти алгебраїчних рівнянь, які розв’язуються
різними методами Крамера та Гауса по складеній програмі розв’язання.
Для складання системи рівнянь використані теореми про зміну
кiлькости руху кожного автомобіля, та гіпотези Ньютона про відновлення
швидкостей центрів мас двох автомобілів в кiнцi другої фази удару.
Методика визначення місця зіткнення двох автомобілів полягає в
послідовному переміщенні центра удару по вузлах абсолютної масштабної
сітки, визначені швидкостей масових центрів автомобілів та у врахуванні
кута мiж продовжними осями автомобілів при кожному розв’язаннi системи
рівнянь.
Вважається, що місце зіткнення двох автомобілів знаходиться там, де
кут експертного визначення так i один з кутів розрахованого визначення мiж
собою зближені з точнiстью до 3%.
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Секція «ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНЕЗІАЛЬНИХ ВʼЯЖУЧИХ
ДЛЯ МАЛОПОВЕРХОВОГО БУДІВНИЦТВА
Автор: ст. гр. П-31 Мартова Ксенія Володимирівна
Керівник: д-р техн. наук, проф. Шумаков І.В.
В даний час актуальною є розробка систем огороджувальних
конструкцій малоповерхового будівництва, що задовольняють вимогам
міцності, довговічності, теплозахисту і економічної ефективності. Поєднання
цих параметрів спостерігається в тришарових конструкціях стін. У
малоповерховому будинку для таких стін може використовуватися незнімна
опалубка з цегли, блоків та інших дрібноштучних виробів, а також листових
матеріалів. При цьому високою ефективністю відрізняється збірно-монолітна
конструкція з блоків, що виготовляються в заводських умовах з
магнезіального
бетону,
з
заповненням
внутрішньої
порожнини
теплоефективним бетоном.
Магнезіальне в’яжуче має виражені властивості: високі конструктивні і
ізоляційні характеристики; негорючість, довговічність, екологічність,
достатні декоративні якості без необхідності додаткової зовнішнього і
внутрішнього оздоблення. Крім того, матеріал виробляється з мінеральної
сировини з можливістю використання існуючого технологічного обладнання
та має конкурентоспроможність при поєднанні його високих в’яжучих
властивостей і сумісності практично з будь-якими видами наповнювачів.
Мета
досліджень.
Визначити
ефективність
використання
магнезіального в’яжучого для виготовлення незнімної опалубки у вигляді
пустотілих блоків для малоповерхового будівництва.
Запропонована незнімна опалубка у вигляді тонкостінних блоків на
основі магнезіального в’яжучого призначена для зведення стін будівель. На
сьогоднішній день ця технологія перевершує відомі способи 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 будіндустрії.
Авторами були проведені дослідження з визначення параметрів
ефективного використання магнезіального в’яжучого для виготовлення
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пустотілих блоків незнімної опалубки для малоповерхового будівництва.
Було виготовлено зразки ‒ балочки 4×4×16 см. Як заповнювач застосований
гранвідсів (Ц:З = 1:3). Випробування зразків здійснювали на гідравлічному
пресі ПСУ-50, в результаті чого були отримані показники міцності (табл. 1).
Таблиця 1. Міцність при стисканні та вигині зразків
Номер
Час
MgCl26Н2О
Міцність при
Міцність при
зразка
(діб)
%
cтисканні, МПа
вигині, МПа
1
7
20
8,82
4,11
2
14
20
13,72
6,37
3
28
20
24,02
9,12
4
7
30
13,04
5,49
5
14
30
20,59
10,1
6
28
30
38,24
12,94
Крім того, були виготовлені зразки незнімної опалубки у вигляді
пустотілих блоків розмірами 600×300×200 мм з товщиною стінок 20‒25 мм
для різних значень навантажень. Характеристики міцності отриманих блоків
наступні: міцність при стисканні 40,0‒50,0 МПа, при вигині 15,0‒20,0 МПа.
тобто один блок витримує навантаження 150‒200 т.
Висновок. Отримані результати характеризують пустотілі блоки з
магнезиального в'яжучого як високотехнологічні будівельні стінові
конструкції для незнімної опалубки, що володіють високими
характеристиками міцності, що підтверджують ефективність їх застосування.

ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОБІТ ПО ЗВЕДЕННЮ
МОНОЛІТНО-КАРКАСНИХ БУДИНКІВ
Автори: ст-ти гр. Г-36 Крилов Дмитро Євгенович, Фролов Олександр
В’ячеславович.
Керівник: канд. техн. наук, доц. Бутнік С.В.
Досвід зведення багатоповерхових каркасно-монолітних будинків
показав, що найбільш поширеним є улаштування стін з дрібноштучних
матеріалів (цегла, газобетоні блоки, керамічні блоки) з різними системами
зовнішнього утеплення.
З метою скорочення тривалості робіт було розглянуто доцільність
застосування великорозмірних зовнішніх панелей у якості стінового
огородження у багатоповерхових каркасно-монолітних будинках.
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В дослідженні було розглянуто п’ять можливих варіантів влаштування
зовнішніх стін з різними товщинами утеплювача і оздоблення. В якості
основного матеріалу стіни був прийнятий газобетон щільністю 500 кг/м3. Для
кожного з варіантів було визначено опір теплопередачі R (табл. 1).
Таблиця. 1 – Порівняльна характеристика варіантів зовнішніх стін
Варіант
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
Опір
теплопередачі
4,7
3,6
3,1
3,6
3,9
2
R м ∙К/Вт
У якості оптимального варіанту був обраний варіант V з опором
теплопередачі R= 3,9 м2∙К/Вт.
У якості критеріїв оцінювання можливих варіантів улаштування
зовнішніх стін були прийняті трудомісткість та тривалість операцій по
виготовленню зовнішніх стін при забезпеченні нормативної величини опору
теплопередачі.
Панелі потрібно виготовляти у заводських умовах.
Використання конструкцій заводського виготовлення дозволяє
забезпечити наступні вимоги:
- статистичні − несучу здатність і жорсткість при монтажі і
експлуатації;
- конструктивні − раціональну матеріаломісткість з вирішенням потреб
звуко-теплоізоляції, можливість регулюємих віконних отворів і внутрішньому
оздобленню поверхні в заводських умовах;
- технологічні − зниження трудомісткості при виготовленні, швидкий
монтаж з можливістю поетапної організації робіт з суміщенням влаштування
зовнішніх стін і зведення монолітних несучих конструкцій (колони і плит
перекриттів), незначна залежність від кліматичних факторів (зимові умови,
умови сухого жаркого клімату).
Виготовлення панелей в заводських умовах передбачає влаштування
зовнішнього утеплювача, внутрішнього та зовнішнього оздоблення і
встановлення склопакетів. Для ліквідації містків холоду торці панелей
потрібно виконувати з шипами з пазами.
В конструкції панелі для її закріплення передбачено влаштування
закладних деталей, які, як правило, розташовуються на висоті 170 ... 180 см
від рівня перекриття. В цьому випадку панель кріплять і вивіряють
укороченим бесструбцинним підкосом. Монтажники в цей час перебувають
безпосередньо на перекритті і працюють без драбин і монтажних столиків.
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Найбільш ефективний і зручний в роботі - безструбцинний укорочений
підкіс. Застосування його дозволяє вдвічі знизити витрати праці на установку
панелі зовнішньої стіни в порівнянні з витратами при роботі зі струбциною
підкосом. Підкіс кріплять до перекриття за монтажні петлі самих плит або за
пристрої, попередньо встановлені в технологічні отвори плит перекриттів.
При зведенні каркасно-монолітних будинків висока ступінь заводської
готовності дозволяє значно скоротити термін будівництва і забезпечити
економічний ефект.

АНАЛІЗ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ПФД З РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ
В ГРЕБЛІ З ГРУНТОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Автор: ст. гр. Гм-50 Корсак Анастасія Олександрівна
Керівник: канд. тех. наук, доц. Бутнік С. В.
Метод «стіна у грунті» призначений для виконання функції
протифільтраційної діафрагми і може бути застосований: в тілі (рис.1) і
основі ґрунтових гребель, в основі бетонних гребель, в тілі і основі дамб
верхових водоймищ ГАЕС, ставків-охолоджувачів АЕС, по бортах каналів, за
периметром відстійників та шлаконакопичувачів нафтопереробних, хімічних
та металургійних підприємств тощо.

Рисунок 1 – Протифільтраційна діафрагма в тілі греблі
Можна виділити два способи влаштування ПФД:
- із влаштуванням траншеї;
- без влаштування траншеї.
В даній роботі було порівняно та проаналізовано два методи виконання
ПФД за методом «стіна в грунті», а саме – із влаштуванням глибокої траншеї,
заповненої протифільтраційним матеріалом і бурозмішувальний метод.
Конструктивні рішення протифільтраційних діафрагм (ПФД) багато в
чому визначають технологію і механізацію їх зведення.
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У першому випадку (трашейний спосіб) для утворення тіла діафрагми
можна використовувати матеріали, що тверднуть і ті, що не тверднуть. Для
влаштування траншеї використовують грейферні екскаватори.
У другому випадку (бурозмішувальний спосіб) використовують тільки
ті матеріли, що тверднуть. У якості основного механізму використовують
бурові установки.
Під час влаштування протифільтраційних діафрагм способом «стіна в
ґрунті» можуть бути використані наступні заповнювачі:
- ті, що твердіють, – бетон та глиноцементний розчин;
- ті, що не твердіють, – глини, суглинки, глиногрунтові суміші та інші
матеріали, що задовольняють вимогам якості і технології зведення
протифільтраційної діафрагми.
При бурозмішувальному методі відбувається механічне руйнування
(подрібнення) ґрунту з одночасною ін’єкцією в ґрунт в’яжучого
(стабілізатору) й перемішування робочим органом бурової машини.
Отриманий матеріал має назву ґрунтоцемент. У результаті перемішування і
твердіння цементу в ґрунті формується паля з фіксованим діаметром, який
визначається розміром змішувальних лопатей обладнання. Подача в’яжучого
виконується через отвори (сопла) в буровому снаряді (робочому органі
бурової машини).
Для загальної оцінки ефективності можливих варіантів виконання
протифільтраційної діафрагми були визначені техніко-економічні показники
(табл.1)
Таблиця 1 - Техніко-економічні показники
Метод виконання робіт
Параметр
Бурозмішувальна
Траншейний метод
технологія
Тривалість робіт, дн
120
134
Об’єм
ґрунтоцементної
2500
2543
3
діафрагми, м
Загальна довжина буріння, м
3953
6167
Кількість свердловин, шт.
146
228
Трудомісткість, люд.-год.
20650
12890
Машиноємність, маш.-год.
3255
2045
Питома трудомісткість, люд.1,64
0,83
год./ м3
Питома машиноємність, маш.12,1
6,3
год./ м3
Як можна бачити оптимальним
бурозмішувального методу.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІІ В БУДІВНИЦТВІ МАЛОПОВЕРХОВИХ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДИНКІВ
Автор: ст. гр. ГВрм-57 Волікова Євгенія Віталіївна
Керівник: канд. техн. наук Бутнік С.В.
Законом України “Про енергетичну ефективність будівель” визначено,
що для поступового підвищення енергетичної ефективності будівель
затверджується національний план збільшення кількості будівель з близьким
до нульового рівнем споживання енергії. В найближчому майбутньому
українцям доведеться обходитися меншою кількістю енергії для опалення,
ніж ми використовували до сих пір. Так що основна характеристика будівель
майбутнього - це низьке споживання енергії.
Практика сучасного будівництва енергоефективних комфортних
будинків на ринку України представлена різними матеріалами. Основними з
них є – газобетон, цегла, будинки та будівлі, що зводяться за монолітною
технологією в незнімній опалубці. Незнімна опалубка в свою чергу
представлена різними варіантами. Але завжди на перший план виходять такі
важливі параметри майбутнього будинку (будівлі), як: енергозбереження,
тривалість зведення, міцність, екологічність, вартість, пожежна
небезпечність тощо. Всім цим вимогам відповідає комбінована незнімна
опалубка Комблок.
Конструкція зовнішніх стін за цією технологією складається з
наступних шарів: утеплювач товщиною від 50 до 300 мм (зовні), бетонне
ядро товщиною від 100 мм (згідно розрахунків), гіпсової панелі товщиною 30
мм (з середини).
Конструкція внутрішніх несучих стін складається з двох гіпсових
панелей товщиною 30 мм і бетонного ядра товщиною від 100 мм (згідно
розрахунків).
Складові блоку незнімної опалубки (утеплювач та гіпсова панель) між
собою з’єднані пластиковими регульованими перемичками, які фіксують
потрібну товщину бетонного ядра з кроком регулювання 25 мм. Крім
з’єднувальної функції перемички використовуються для фіксації арматури в
проектному положенні. Матеріал перемички є корозійностійким
Застосування незнімної опалубки при зведенні стін прискорює і
спрощує будівництво за рахунок об'єднання декількох процесів в одному
технологічному циклі (несуча стіна з запроектованим опором теплопередачі
зводиться за один технологічний цикл). Конструкція незнімної опалубки
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забезпечує герметичність, та після набору міцності бетону в ній, стає
конструктивною частиною готової стіни.
Висновок: Стіни, виконані з Комблоку зводяться у 3 рази швидше ніж
аналогічні стіни з цегли і не потребують внутрішнього оштукатурення.
Будинки, виконані за технологією Комблок відповідають усім вимогам
енергоефективного будівництва і в залежності від товщини утеплювача
наближаються до будинків з нульовим енергоспоживанням.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИТНОЇ АРМАТУРИ В
БУДІВНИЦТВІ
Автор: ст. гр. П-42 Городов Владислав Олегович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Бутнік С.В.
Композитна арматура - неметалеві стрижні зі скляних, базальтових,
вуглецевих або арамідних волокон, просочених термореактивним або
термопластичною полімерною сполучною і затверджувачем. Арматуру,
виготовлену зі скляних волокон, прийнято називати склопластиковою (АСП),
з базальтових волокон - базальтопластиковою (АБП), з вуглецевих волокон вуглепластиковою. Для зчеплення з бетоном на поверхні композитної
арматури в процесі виробництва формуються спеціальні ребра або
наноситься покриття з піску.
Композитна арматура має ряд переваг і недоліків. До переваг слід
віднести: високу питому міцність на розтягнення, корозійну стійкість, низьку
тепло- і електропровідність, високу транспортабельність, однаковий
температурний коефіцієнт розширення з бетоном і екологічність.
Недоліками композитної арматури є: низька жорсткість, відсутність
пластичності, низька теплостійкість і шкідливість.
Композитну полімерну склопластикову арматуру застосовують:
- для армування фундаментів і конструкцій, що працюють на пружній основі;
- для армування звичайних (ненапружених) бетонних конструкцій;
- для армування пористих і крупнопористих бетонів (дренажні труби),
легких і пористих бетонів, в тому числі при монолітному будівництві;
- для виготовлення стрижнів і сіток для посилення несучої здатності
армоцегляних конструкцій;
- у конструкціях на основі гіпсових в'яжучих;
- для армування полотна автомобільних доріг і асфальтобетонних
покриттів;
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- для армування елементів дорожнього будівництва, які піддаються
агресивному впливу протиожеледних реагентів;
Найкращим чином проявляються всі переваги композитної арматури
від армування промислових бетонних підлог. Доведено ефективність
армування плитних фундаментів. Економічний виграш від її застосування
виражається в економії коштів (що витрачаються на закупівлю арматури,
транспортування арматури, монтаж арматурних каркасів) в розмірі 30-60%
(рис.1).

Рисунок 1 – Порівняльна характеристика композитної і сталевої арматури
Композитну арматуру потрібно застосовувати в тих конструктивних
частинах будинку чи будівлі де найкраще проявляються її робочі якості і
переваги перед традиційною сталевою.
Перелік посилань:
1. http://www.alientechnologies.ru/articles/frp-plus-minus/
2. https://imp-frp.com/ru/

ВІДНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЯ ВІДКОСУ ВЕРХНЬОГО Б’ЄФУ І
ВИКОНАННЯ РОБІТ З БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ
Автор: ст-ти гр. Гм-56 Євтушенко Вероніка Ігорівна, Максимов Олександр
Олександрович.
Керівник: канд. техн. наук, доц. Бутнік С.В.
Для створення безпечних природних умов, для подальшого
будівництва, захисту територій і ландшафтного благоустрою нерідко
потрібно зміцнення берегів природних і штучних водойм.
583

Причин руйнування може бути кілька, проте всі вони переважно
формуються водним і вітровим впливом: хвилі, вихрові потоки, вихрові течії
на річкових вигинах, відливи і припливи та повені.
Сповзання ґрунтової основи з укосу берега зазвичай відбувається у
випадках слабкої стійкості ґрунтової основи на зсув, надмірно великої висоти
схилу поблизу ділянки руйнування, фізичних, динамічних і статичних
навантажень на вершину схилу, землетрусу або фізичної вібрації,
регулярного підмивання берега і впливу хвиль, зміни рівня і стану грунтових
вод.
Наслідки обвалення берегової лінії вкрай негативні не тільки з точки
зору естетичної складової, але і викликають ряд таких проблем, як
руйнування об'єктів транспортної інфраструктури (в разі проходження
транспортних магістралей по території схилу або укосу), часткове або повне
руйнування будинків та інших будівель через зсув ґрунтової основи поблизу
тощо.
Залежно від конкретних умов роботи і поставлених завдань зміцнення
берега може проводитися за різними технологіями та зі застосуванням різних
матеріалів. Основними методами зміцнення берега є: дерев'яні палі (для
зміцнення стоячих водойм), габіонне зміцнення, зміцнення георешіткою,
установка геотекстильних туб.
У якості прикладів об'єктів на яких було вдало використано технології
берегозахисту можна назвати відновлення профілю укосу і берегоукріплення
верхнього б'єфу лівобережної дамби Київської ГЕС. Відновлення профілю
приурізової смуги укосу верхнього б'єфу виконувалось досипанням піщаного
ґрунту (рис.1). Берегоукріплення на підводній частині укосу запроектовано у
вигляді двох суцільних хвилеломів: перший з геосентетичних контейнерів,
другий з гірської маси.

Рисунок 1 - Відновлення профілю укосу і берегоукріплення верхнього б'єфу
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На Печенізькому водосховище в Харківській області для відновлення і
захисту укосу від процесів ерозії, викликаних хвильовим впливом, уздовж
берегової лінії на відстані 25 м, були виконані хвилелом і підводний упор із
застосуванням геотекстильних елементів, заповнених піском. Конструкція
складається з основної геотруби, заповненої піском, покладеної на
протиерозійний екран з геосинтетичного матеріалу, по краю якого
передбачений упор у вигляді якірної геотруби меншого розміру, заповненої
піском.
У Кирилівці (Азовське море) для захисту від руйнування хвилями
піщаного укосу, складеного дрібнозернистими відкладеннями, які легко
піддаються переформовуванню плином і хвилями, установлено уздовж
берега дві лінії хвилеламів із застосуванням геосинтетичних труб,
заповнених піском.
Наслідки обвалення берегової лінії вкрай негативно впливають на
навколишній світ, тому потрібно своєчасно виявляти руйнівні процеси,
використовуючи сучасні матеріали, та виконувати відновнувальні роботи.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ
ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ
Автор: ст.гр. Пм-51 Куліш Микола Олександрович
Керівник: канд. техн. наук, проф. Котляр М. І.
Значна частина сучасних висотних будівель запроектована і
споруджується за каркасно-монолітною схемою, що характеризується
високими темпами зведення і підвищеною конкурентоспроможністю
багатоповерхового
будівництва.
Технологія
каркасно-монолітного
будівництва відзначається якісним переходом від індустріального
будівництва до реалізації індивідуальних проектів, це дозволяє будувати
швидше, надійніше, впроваджуючи ефективні конструкції і інноваційні
організаційно-технологічні рішення.
Основними шляхами вдосконалення технології та організації
будівництва висотних будівель з монолітного залізобетону, що сприяють
зниженню трудомісткості, вартості та зростанню темпів робіт, є підвищення
технічного рівня виконання опалубочних, арматурних і бетонних робіт,
забезпечення
організаційно-технологічної
надійності
будівельного
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виробництва, підвищення рівня механізації не тільки основних процесів, але і
робіт, для виконання яких витрачається немеханізована праця.
Підвищенню ефективності зведення монолітних конструкцій сприяє
впровадження незнімної опалубки із збірних залізобетонних конструкцій, що
дозволяє раціонально поєднати виконання робіт в заводських умовах і на
будівельному майданчикові.
Технологія
зведення
збірно-монолітних
конструкцій
може
застосовуватися для зведення перекриттів і стін каркасно-монолітних
багатоповерхових будинків.
Аналізуючи досвід використання опалубки із збірних залізобетонних
елементів були розглянуті шляхи можливого її удосконалення. Одним із
можливих варіантів виготовлення опалубки являється включення в незнімні
елементи частину арматури конструкції. Запропоновані рішення по
транспортуванню виготовленого армоопалубочного елементу із заводу до
об’єкту будівництва.
До одного із напрямків зменшення витрат ресурсів і скорочення
термінів набору міцності при виготовленні незйомної опалубки слід віднести,
при можливості, виконання прогріву бетону в формах. Зменшується
тривалість циклу твердіння бетону - за 12 ... 16 годин бетон набирає міцність
значно вище проектної розпалубочної, що дозволяє скоротити термін
виготовлення.
В залежності від призначення незнімної бетонної опалубки ефективна
раціоналізація підбору складу суміші для виготовлення збірних елементів.
Можливі наступні варіанти:
- використання полімерних бетонів, замінивши мінеральні в'яжучі
(вапно або цемент) полімерними складами типу пластмас;
- добавки до основного складу бетону;
- використання ефективні в’яжучі, наприклад, змішаних в’яжучих;
- застосування легких бетонів на штучних пористих заповнювачах, з
об'ємною вагою 800 - 1800 кг/м3.
Важливим напрямком підвищення ефективності каркасно-монолітного
будівництва являється застосування тонкостінних просторових конструкцій.
Слід відзначити, що впровадження залізобетонних просторових перекриттів
дозволяє різко зменшити товщину бетонних елементів, а значить і витрата
бетону і арматури.
Розглянутий один із напрямків вирішення задачі по зменшенню ваги
плити за рахунок застосування утворювачів порожнин із різних легких
вкладишів при бетонуванні монолітних плит перекриття. Перекриття цієї
системи складається з арматурних каркасів, всередині яких розміщені
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порожнисті кулі або спеціальні елементи, виготовлені з поліетилену або
бетону.
Використання розроблених рекомендацій в каркасно-монолітному
будівництві дозволить підвищити ефективність зведення монолітних
конструкцій за рахунок скорочення термінів, трудомісткості і вартості робіт.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ЗВЕДЕННІ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
Автор: ст. гр. Пм-51 Дімітров Денис Дмитрович
Керівник: канд. техн. наук, проф. Котляр М. І.
Сучасні технології будівництва дозволяють зводити не тільки надійні і
довговічні будинки, а й впроваджувати ресурсозберігаючі рішення, що
забезпечує значне скорочення експлуатаційних витрат протягом життєвого
циклу
будівлі.
Вдосконалюються
архітектурно-конструктивні
і
організаційно-технологічні параметри, докорінно змінився підхід до завдань
будівництва пов’язаних з підвищенням теплової ефективності стінових
конструкцій, скорочення споживання електроенергії, тепла, газу.
Досвід експлуатації будівель свідчить, що на сьогоднішній день існує
проблема пов’язана з нераціональними витратами та споживання
енергоресурсів при експлуатації житлових і промислових будівель та споруд.
У зв’язку з цим виникає необхідність щодо впровадження інноваційних
технологій в будівництві, які забезпечують економію коштів, природних
ресурсів та часу.
В роботі проаналізована можливість застосування альтернативного
джерела енергії в новому будівництві та при реконструкції житлових
будинків на основі використання методу фотоелектричних модулів в
комбінації з методом вентильованого фасаду.
Інтеграція фотоелектричних модулів в структуру будівлі може бути
досягнута двома різними способами: BAPV (Building Applied Photovoltaics) –
додавання фотоелектричних модулів поверх огороджувальних конструкцій
фасаду або покрівлі і BIPV (Building Integrated Photovoltaics) – заміна частини
(або повністю) огороджувальних конструкцій будівлі спеціально створеними
для даного проекту фотоелектричними модулями.
Відомо, що застосування сонячних батарей на будівлях служить для
вироблення електроенергії від сонячного світла і є одним з напрямків в
розвитку енергоефективної архітектури. Деякі забудовники в Україні
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використовують сонячні батареї, але переважно на дахах будівель. Існує
досвід розміщення таких пристроїв на фасадах будівель. Наприклад, в м.
Гродно, Білорусь, звели багатоквартирний будинок, де, завдяки
впровадженню сонячних батарей, споживана потужність на опалення значно
знизилася.
В роботі була проаналізована ефективність застосування сонячних
панелей при реконструкції існуючої будівлю у м. Львові. Одна з найбільших
сонячних батарей (площа становить 1620 м²), що складається з 1000 панелей
була розміщена на 7-поверховому будинку центрального офісу компанії
"ОККО". Її потужність становить 200 000 кВт/год на рік – цього достатньо,
щоб протягом місяця повністю покрити потреби в електроенергії 10-ти
стоквартирних будинків.
На основі аналізу досвіду застосування сонячних батарей було
розглянуте рішення, за яким панелі сонячних батарей використовуються як
частина конструкцій фасаду і кріпляться зверху основного утеплюючого
шару до напрямних, завдяки чому конструкція стіни вентилюється. При
цьому стіна з сонячних панелей безпечна, надійна, не вимагає частого
догляду, відносно проста в обслуговуванні і має захисні властивості та
дизайнерські рішення.
Запропоновано використання у якості фасадного облицювання
фотоелектричних модулів в комбінації з технологією влаштування навісних
вентильованих фасадів. Тобто принцип утеплення та облицювання стін із
використанням навісних фасадів залишається майже без змін: кріплення до
зовнішньої огороджувальної конструкції металевого каркасу, укладання між
його елементами плитного утеплювача, влаштування гідроізоляції
(ізоляційна мембрана), влаштування 20 мм повітряного зазору та, замість
облицювання, як прийнято, застосовуються сонячні панелі. Дане інноваційне
рішення було змодельоване за допомогою використання BIM технології на
базі Revit.
Таким чином, запропоноване удосконалення дозволить не тільки
заощаджувати на використанні альтернативного джерела енергії, алей на
інтеграції фотоелектричних модулів у фасад будівлі.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ В ЗИМОВИХ УМОВАХ
Автор: ст.гр. Пм-51 Редін Євгеній Віталійович
Керівник: канд. техн. наук, проф. Котляр М. І.
Зимові умови, відповідно до зведення монолітних конструкцій,
визначаються температурою фазового переходу води в твердий стан
(середньо добова температура зовнішнього повітря знижується до + 5°С, а
протягом доби має місце падіння температури нижче 0°С). При температурі
нижче 0°С хімічно незв'язана вода перетворюється в лід і збільшується в
об'ємі приблизно на 9%. В результаті в товщі бетону виникають напруги, що
руйнують його структуру. Замерзла бетонна суміш володіє деякою міцністю
тільки за рахунок зчеплення кристалів льоду. При відтаванні процес
гідратації цементу відновлюється, але через порушення структури бетон не
може набрати проектну міцність, тобто величина його міцності виявляться
значно нижче, ніж у бетону, що не піддався замерзання. Якщо бетон до
замерзання встигає набрати 30-50% проектної міцності, то надлишкова вода
витискається з його товщі, і в подальшому низька температура не впливає на
його фізико-механічні характеристики. Однак, процес дозрівання
відбуватиметься в рази повільніше, ніж при нормальних умовах твердіння.
Повноцінну якість зведення монолітних конструкцій в зимових умовах
можливо забезпечити при таких термодинамічних умовах, коли вода, що
бере участь в хімічному процесі, буде знаходитися в рідкій фазі. Принципово
цього можна досягти двома способами - або підвищити температуру зони
реакції, або знизити температуру кристалізації води. Розглянемо способи
досягнення вказаних ефектів в ув'язці з компонентами бетонної суміші,
причому в тому ж порядку, в якому вони перераховані вище.
Відомо, що схоплювання класичного портландцементу, при
нормальних умовах твердіння до набору 100 % міцності, становить 28 діб.
Бетони в яких використовуються високоактивні цементи, здатні забезпечити
повне дозрівання протягом двох - трьох діб або навіть швидше. За такий
термін бетон в масивних монолітних конструкціях не замерзає внаслідок
високої теплоємності води і екзотермічної реакції гідратації. Недоліки
вказаного способу – значна вартість і обмеження величини допустимої
тривалості на процеси транспортування і укладання бетонної суміші.
Слід відзначити, що нарощення швидкості твердіння бетону різко
падає після + 50°С, хоча процес продовжує йти. Ця температура і може
вважатися технологічно оптимальною. Таким чином, якщо в товщі бетону
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вдається отримати саме її, то забезпечується раціональна тривалість
технологічної перерви від укладання суміші до зняття опалубки.
Сталеві арматурні стрижні є відмінними «містками холоду» через які
інтенсивно виводиться тепло з товщі бетону. Вода навколо них замерзає, і
лід, розширюючись, відсуває пластичну бетонну суміш.. Зрозуміло, що при
його відтаванні залізобетон втрачає властивості композиційного матеріалу.
В проведеній роботі розглянуті можливі варіанти підготовки
заповнювачів і використання спеціальних добавок при приготуванні бетонної
суміші для зведення конструкцій в зимових умовах.
Якщо при від’ємних температурах попередньо не підігрівати
компоненти для приготування суміші, то, для досягнення вказаної
технологічно оптимальної температури, бетонну суміш доцільно готувати в
бетонозмішувачах примусової дії з підігрівом, при цьому витрачається
деякий відрізок часу, який можна було б витратити на доставку і укладання
суміші.
Відомо, що при температурі + 40°С гідратація при твердінні
бетону йде, як мінімум, в чотири рази швидше, ніж при нормальних умовах.
Тому в зимових умовах процес бетонування конструкцій слід виконувати
якомога швидше. Оптимально проводити розігрів бетонної суміші прямо на
майданчику. Відповідно зведення в зимових умовах масивних фундаментів
раціонально використовувати методом «термоса».
Найбільшого поширення, для підтримки необхідної температури
бетонної суміші при від’ємних температурах, набула примусова подача тепла
до бетону конструкції. В роботі розроблені рекомендації з проектування
процесів зведення конструкцій каркасно-монолітних будинків в зимових
умовах.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
Автор: ст-ти гр ПС-27 Петров В'ячеслав Олександрович, Момот Катерина
Сергіївна
Керівник: канд. тех. наук, доц. Каржинерова Т.І.
Енергозбереження - пріоритетний напрямок державної політики
України. З огляду на важливість проблеми заощадження енергії в
глобальному масштабі, практично у всіх країнах проводяться різні заходи,
покликані зменшити кількість споживаної енергії як у промислової, так і в
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соціальної сферах. У багатьох країнах світу прийняті національні програми
по енергозбереженню. Така програма розроблена й у нашій країні.
Напрями модернізації будівель і систем теплопостачання України на
період до 2025 року визначаються:
1.
Заміщенням природного газу місцевими джерелами палива та
енергії до 2025 року на 80%.
2.
Зменшенням потреби в тепловій енергії в системах
теплопостачання України до 2025 року на 65% шляхом термомодернізації
будівель з підвищенням їх енергетичної та економічної ефективності,
поліпшенням зовнішнього вигляду і умов проживання громадян.
Як зазначено в ст. 1 Закону № 2118, термомодернізація будівель — це
комплекс робіт, спрямованих на підвищення теплотехнічних показників
огороджувальних
конструкцій
будівель,
показників
споживання
енергетичних ресурсів інженерними системами. Забезпечення енергетичної
ефективності будівель на рівні не нижчому, ніж встановлено мінімальними
вимогами щодо енергетичної ефективності будівель. Це здійснюється під час
виконання робіт з реконструкції, капітального чи поточного ремонту
будівель.
Починаючи з 2009 р. значна увага приділяється розвитку в Україні
альтернативних джерел енергії. Зокрема, прийняте законодавство про
встановлення «зеленого» тарифу, відповідно до якого електрична енергія,
вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні
джерела енергії, буде відпускатися на основі підвищеного тарифу відносно
середньозваженого тарифу на електричну енергію.
Черепиця з фотоелементами – унікальна розробка, що поєднує функції
сонячних батарей з технологічними властивостями бітумної черепиці.
Фотогальванічні елементи, з яких збирається верхній шар черепиці,
поглинаючи сонячну енергію, виробляє електричну.
Перелік основних заходів із забезпечення (підвищення рівня)
енергетичної ефективності будівель визначено в ст. 12 закону № 2118
(табл.1).
Зазначимо: Термомодернізація будівель відноситься до капітального
ремонту будівель і в останні роки може бути виділеною у окремий вид
проектування.
Проведення термомодернізації дасть змогу підвищити умови
комфортності для проживання мешканців.
Термомодернізація будівлі – єдиний спосіб скоротити споживання
ресурсів опалення та гарячого водопостачання.
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Таблиця 1- Енергетична ефективність будівель
№
з/п

Заходи із забезпечення енергетичної ефективності будівель

1

підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій
будівель

2

встановлення засобів обліку (в тому числі засобів диференційного
(погодинного) обліку споживання електричної енергії) та регулювання
споживання енергетичних ресурсів

3

впровадження автоматизованих систем моніторингу і управління
інженерними системами

4

підвищення енергетичної ефективності інженерних систем будівлі

5

використання відновлюваних та/або альтернативних джерел енергії
та/або видів палива (з використанням інженерних систем будівлі)

6

застосування систем акумуляційного електронагріву в години
мінімального навантаження електричної мережі

7

здійснення інших заходів із забезпечення (підвищення рівня)
енергетичної ефективності будівель

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ РІШЕННЯ
ВІДНОВЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ
Автор: ст-ти гр ПС-27 Романенко Юрій Сергійович, Хлякін Андрій Ігоревич
Керівник: канд. тех. наук, доц. Каржинерова Т.І.
Відомо, що фундамент - це несуча частина будівлі, що приймає на себе
та рівномірно розподіляє по всій площі основи навантаження від
споруджених вище конструкцій. Через роки експлуатації або при збільшенні
проектної потужності часто потрібне посилення та ремонт фундаменту.
Фундаменти руйнуються від корозії, порушення режиму експлуатації,
динамічного впливу, деформації та зміни властивостей основи, недостатньої
несучій здатності, порушень стійкості на схилах. біологічного впливу,
техногенної дії людини, атмосферного фактора, інтенсивного підтоплення та
інших причин. Тому збільшення термінів служби фундаментів та будівель є
першочерговим завданням. Для ремонту і відновлення фундаментів
застосовують наступні широко відомі організаційно-технологічні методи: -

592

посилення залізобетонними обоймами, буронабивними палями, вдавленням
паль, силікатизацією, бітумізацією та цементацією грунтів, а також іншими
методами (табл. 1).
Таблиця 1- Способи відновлення фундаментів
№
Ескізи
Методи відновлення фундаментів
з/п
1

Часткове розвантаження
фундаментів за допомогою
тимчасових опор

2

Повне розвантаження фундаментів
за допомогою балок

3

Посилення бутових фундаментів
залізобетонною обоймою

4

Улаштування буроін'єкційних паль

5

Збілшення ширини підошви
фундаменту

6

Збільшення глибини залягання
фундаменту

Одним з останніх сучасних видів зміцнення основ фундаментів є
ін'єктування в грунт полімерних матеріалів, що було запропоновано в Києві.
Це рішення не потребують залучення великогабаритної техніки. Для
ін'єктування запропоновано використовувати органомінеральну акрилову та
поліуретанову смоли та спінювач компанії ARCAN. Для зміцнення грунта
бурять свердловини (<50 мм) уздовж фундаменту, або під нього,
встановлюють перфоровані труби та закачують полімерну суміш. Витікаючи
крізь отвори, вона просочується ґрунт, пов'язуючи його в цілісний міцний
масив (рис.1 ).
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Рисунок – 1 Приклад ін'єктування за допомогою обсадної труби і пакера
Позитивною якістю цієї технології є водовідштовхувальні властивості
полімеру, що дозволяє запобігти руху води під посиленим фундаментом і
зупиняє вимивання грунту.
Висновок. Для усунення корозії бетону, збільшенні навантаження,
помилки проектування, появи тріщин, руйнування або просідання
фундаменту проводиться посилення його палями, залізобетонною сорочкою,
розширенням фундаменту, його підошви, зміцненням грунту ін'єкціями
сполучних речовин.

ТЕХНОЛОГІЇ BIM ТА VR В БУДІВНИЦТВІ
Автор: ст. гр. Пм-51 Руденко Руслан Вікторович.
Керівник: канд. техн. наук, ас. Говоруха І.В.
Актуальність і практична значимість: Сьогодні при проектуванні і
будівництві будівель інженерам і архітекторам як ніколи важливо працювати
в єдиному інформаційному середовищі.
Технології BIM значно прискорюють процес проектування і
будівництва. Часто повторювані інженерні рішення (наприклад, при
будівництві житлових будинків) BIM - технології роблять автоматичними.
Ще одна сфера, де інформаційне моделювання може бути корисним реконструювання будинків.
Інформаційне моделювання дає забудовникам багато: дозволяє
вирішувати проблеми перетину комунікацій, автоматично генерувати план
інженерних систем, з високою точністю підраховувати обсяги будівельномонтажних робіт, автоматично перевіряти всі рішення на відповідність
нормативам.
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Об'єкт досліджень - технології VR і BIM моделювання для
проектування будівель і споруд.
Мета досліджень - розглянути переваги BIM моделювання в
порівнянні з традиційним проектуванням.
Основне завдання - це проведення аналізу функцій BIM технологій, їх
використання на практиці, виділення основних переваг при виконанні
проектних робіт, можливості перенесення інформаційних моделей в VR, а
також розбір сучасного програмного забезпечення для реалізації BIM
моделей.
Переваги BIM в будівництві. Головна перевага, яку дає впровадження
BIM технології в будівництві - це можливість досягти практично повної
відповідності характеристик майбутнього об'єкта вимогам замовника.
Крім того BIM дозволяє:
1. Виключити нескоректовані рішення на об'єкті.
2. Усунути помилки і накладення суміжних відділів.
3. Спростити візуальне уявлення про об'єкт.
У той же час є можливість надати для просторового уявлення
підряднику / замовнику і будь-якому учаснику будівництва будь-який план /
розріз проекту на кожному етапі проектування. Таким чином, з'являється
можливість побудувати календарний графік будівництва з візуалізацією інвестор розуміє, що у нього відбувається на майданчику, і навіть під землею
- він може бачити, скільки паль забито, які прокладені комунікації, і так далі.
Поліпшується розуміння і комунікація між підрядними організаціями.
За рахунок зменшення кількості помилок, знижуються витрати, а
зменшення витрат - а це дуже важливо для будь-якого замовника.
BIM також містить велику частину даних, необхідних для аналізу
ефективності будівництва в цілому. Пошук за властивостями в BIM можна
використовувати для економії значної кількості часу і зусиль. Крім того,
автоматизація цього процесу зменшує помилки і невідповідності в процесі
моделювання і при будівництві будівлі.
Так само завдяки інтерактивності і занурення на повний життєвий цикл
розробки продукту, 3D-досвід в реальному часі і в VR відкриває синергізм
між відділами, в кінцевому підсумку прискорюючи життєвий цикл продукту.
Від початкового проектування і розробки продукту до технічного
обслуговування і навчання, аж до того, як споживачі взаємодіють і купують
продукти виробництва.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ УЛАШТУВАННЯ
ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ
ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
Автори: ст. гр. Пс-37 Колпаков Едуард Андрійович,
ст. гр. П-41 Шабанов Богдан Вікторович.
Керівник: канд. техн. наук, доц. Гаєвой Ю.О.
Енергетична ефективність будівлі – властивість будівлі, її
конструктивних елементів та інженерного обладнання забезпечувати
протягом очікуваного життєвого циклу будівлі побутові потреби людини та
оптимальні мікрокліматичні умови для її перебування та/або проживання у
приміщеннях такої будівлі при нормативно допустимому (оптимальному)
рівні витрат енергетичних ресурсів на опалення, освітлення, вентиляцію,
кондиціонування повітря, гаряче водопостачання з урахуванням місцевих
кліматичних умов[1].
В Україні цими питання на державному рівні опікується Державне
агентство з енергоефективності та енергозбереження, воно (питання)
регулюється за допомогою значної кількості нормативних джерел.
У житловому та промисловому будівництві такий підхід є стандартним
та нормативним. Без його дотримання об’єкт не може бути прийнятий до
експлуатації.
У вітчизняній та зарубіжній практиці проектування і будівництва
використовується достатньо широкий спектр зовнішніх огороджувальних
конструкцій підвищеної теплової ефективності. Необхідний рівень теплового
захисту глухих ділянок зовнішніх огороджень досягається за допомогою
збільшення
термічної
однорідності
конструкцій,
застосуванням
високоефективних утеплювачів, раціональним розміщенням в масиві
огородження теплоаккумулюючих і теплоізоляційних шарів, оптимізацією
товщини останніх та ін.
У сучасній практиці зведення зовнішніх утеплених стін промислових
каркасних будівель широке застосування отримали навісні (або самонесучі)
панелі фасадів багатошарової конструкції з включенням листових або
плитних матеріалів.
Зазвичай це сандвіч-панелі – багатошарові, безкаркасні конструкції, що
складаються з двох сталевих обкладок та теплоізоляційного наповнювача
(мінеральна вата або пожежобезпечний пінопласт). Можливі й конструкції з
застосуванням бетонної оболонки або кам’яна кладка з блоків автоклавного
пористого бетону.
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Аналіз технологічних аспектів на стадії зведення таких будівель
показав, що можливе істотне відхилення від проектних показників,
обумовлене технологічними можливостями будівельної організації, зміною
постачальника матеріалів для будівництва, кваліфікацією виконавців, форсмажорними обставинами, що виникли. Дані зміни можуть істотно вплинути
на показники енергоефективності, закладені в проекті, в зв’язку з чим
необхідний інструментальний контроль якості чинників, що впливають на її
теплоенергетичні характеристики. Внаслідок цього виникає проблема
будівельної технологічності, в зв’язку з необхідністю узгодження вимог
архітектурно-будівельного компонування, з одного боку, і організаційнотехнологічних рішень зведення з іншого. Головна проблема – містки холоду
по периметру прорізів для віконних та дверних конструкцій і можливість
дуже вузьких стиків панелей, які не дозволяють якісно їх (стики) утеплити.
Таким чином, технологія зведення будівель повинна бути спрямована
на досягнення нормативних показників енергетичної ефективності, чому
сприяють такі організаційні аспекти як авторський, державний і будівельний
нагляд, сертифікація виробничого процесу будівництва.
Перелік посилань:
1. Теплова ізоляція будівель. ДБН В.2.6-31:2016.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО
Автор: ст. гр. рП-45 Кай Клоди Камванда
Руководитель: ст. преп. Вяткин В.А.
Свежеуложенный бетон чувствителен к воздействию высокой
температуры воздуха. Повышение температуры ускоряет схватывание и
затвердевание, приводит к испарению воды из бетонной смеси и,
следовательно, может отрицательно повлиять на характеристики
затвердевшего бетона.
Необходимо учитывать эту чувствительность к высоким температурам
и следовать нескольким простым правилам, касающимся состава смеси и
приготовления бетона, а также транспортирования бетонной смеси, ее
укладки в опалубку и контроля за твердением бетонной смеси до
наступления критической прочности. Наибольшего внимания к процессу
твердения требуют конструкции, которые имеют большую свободную
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поверхность, не закрытую от лучей солнца, например, мостовые настилы и
тротуары.
Повышение температуры влияет на: реологию бетонной смеси;
скорость твердения; скорость гидратации цементного камня и упрочнения
бетона; испарение воды и усушку бетона.
Влияние температуры на гидратацию цемента приводит к:
модификации физико-химических свойств бетона; быстрой выработке
выделяющегося тепла; существенному сокращению времени схватывания и
быстрому увеличению жесткости бетонной смеси; ускоренному
высушиванию бетонной смеси; снижению подвижности бетонной смеси;
повышению температуры бетона и риску появления значительных
температурных градиентов; увеличению кратковременной прочности (от 1 до
7 дней) и, как правило, снижению прочности при 28-суточном возрасте
бетона.
Климатические условия при бетонировании конструкций оказывают
негативное влияние на трудоемкость и качество бетонирования. Если
температура воздуха выше 35°С, то рекомендуется вообще отложить
бетонирование до более благоприятного периода. Если мини бетонный завод
располагается на площадке строительства, необходимо обеспечить
минимальную температуру бетона и сократить время транспортирования
бетонной смеси от места изготовления до места укладки. Тогда, время
бетонирования будет определяться температурой наружного воздуха
(возможно выполнять бетонирование в самые прохладные часы в течение дня
или ночью).
Укладка бетонной смеси в опалубку должна осуществляться в течение
короткого промежутка времени с момента ее изготовления. Не следует
добавлять
воду
в
смесь,
чтобы
попытаться
улучшить
ее
удобоукладываемость, поскольку это ухудшает качество бетонной смеси и
уменьшает проектную прочность бетона.
Бетон должен быть защищен от испарения содержащейся в нем воды,
это очень важно в условиях жаркого климата в сочетании с сильными
ветрами. Слишком быстрое испарение воды с поверхности бетонной смеси
приводит к нарушению процесса гидратации и повышению коэффициента
растрескивания бетона, что снижает твердость поверхностного слоя
бетонной конструкции.
Также и опалубка, особенно металлическая, должна быть защищена от
прямых солнечных лучей и, возможно, охлаждена поливом водой или укрыта
брезентом непосредственно перед бетонированием. Для массивных бетонных
конструкций может потребоваться использование системы охлаждения
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бетона. Температура свежеуложенного бетона на момент укладки должна
быть ниже 30°С.

ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ БЕТОНУ НЕРУЙНУЮЧИМ МЕТОДОМ
Автор: ст. гр. Пм-51 Кузьмін Вдадислав Геннадійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Джалалов М.Н.
Для визначення фiзико-механiчних властивостей матеріалів, а також
дефектів та пошкоджень у них використовуються різні методи випробувань.
Найбільш поширені з них − неруйнуючі. При їх використанні матеріал не
руйнується, і відповідно, несуча здатність конструкції не знижується.
Серед неруйнуючих методів можна відмітити механічні (фiзикомеханiчнi властивості визначаються в результаті механічної дії на матеріал),
акустичні (використовується звук різної частоти), радіаційні методи
(проникаюче випромінювання дає можливість знайти дефекти та визначити
показники міцності матеріалів), магнітні й електричні методи, методи
інфрачервоної дефектоскопії.
Основним завданням роботи є: вивчення методів контролю міцності
бетону, при яких останній не втрачає свої експлуатаційні якості і не
порушується цілісність виробу. Виявити і обґрунтувати необхідність
використання неруйнівного методу контролю міцності та принципи
проведення випробувань.
Методи випробувань шляхом місцевого руйнування, хоча i належать до
неруйнуючих, дають можливість визначити міцність матеріалів шляхом їх
порушення на локальній ділянці. До цих методів відносяться висмикування
анкера, відриву та сколювання ребра, метод пластичних деформацій, метод
пружного відскоку.
Найпростішим методом польової оцінки міцності бетону є кульковий
молоток Фiзделя. Під час контролю якості бетону під дією ліктьового удару
молотком кулька занурюється в бетон. За розміром одержаної лунки в бетоні
можна судити про пластичні властивості матеріалу та його міцність. Діаметр
лунок вимірюють за допомогою штангенциркуля з ціною поділки 0,1 мм або
збільшувальної проградуйованої лупи з 10-кратним збільшенням тощо.
Для зменшення похибки вимірювання в подальшому обробітку
використовують середнє арифметичне двох взаємно перпендикулярних
діаметрів. Використовуючи залежність, можна визначити міцність бетону на
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стиск. Недоліком цього методу є залежність величини діаметра лунки від
сили удару.
Метод пружного відскоку базується на кореляційній залежності між
пружними характеристиками матеріалу та його міцністю. Цю залежність
визначають приладами, побудованими за двома принципами. Один із них
оснований на вiдскакуваннi бійка від ударника — наковальнi, притиснутої до
поверхні бетону; другий — на вiдскакуваннi бійка безпосередньо від бетону.
Більш поширеним є перший метод, тому що, виконавши деталь наковальнi,
яка торкається бетонної поверхні, у вигляді кульки, можна отримати міцність
як методом відскоку, так i методом відбитка, дублюючи виміри.
Для вимірювання відскоку використовують прилад, що називається
склерометром (електронний склерометр Онікс 2). Склерометри розміщують
на поверхні бетону, притискають до місця випробування зі зростаючим
зусиллям. При певному зусиллі звільняється ударна пружина, яка через
бойок наносить удар по ударнику з однаковою енергією. За величиною
відскоку бійка можна судити про міцність бетону на стиск.
На одному з об’єктів м. Харкова було застосовано два методи
неруйнівного контролю. Результати випробувань наведені на рис. 1.
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Рисунок 1 – Порівняння неруйнівних методів визначення міцності бетону
Аналіз діаграми показує, що при визначенні міцності бетону
неруйнівними методами, показники міцності значно менші при використанні
кулькового молотка Фiзделя, що пов’язане з недоліком цього методу, а саме,
залежність величини діаметра лунки від сили удару.
Висновок. При проведенні випробувань з визначення міцності бетону
за допомогою методів неруйнівного контролю необхідно враховувати, що всі
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ці методи є непрямими. Виділити якийсь один метод не можна, всі вони
мають свої переваги та недоліки, але якщо є сумніви в якості виготовлених
залізобетонних конструкцій, особливо фундаментів для зведення будівель,
варто визначити міцніть бетону одним із методів.
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Секція «ТЕХНОЛОГЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ,
ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ»
ЕКОЛОГІЧНИЙ СКЛОФІБРОБЕТОН
Автор: ст. гр. Тм-11 Романенко Катерина Віталіївна
Керівник: д-р техн. наук, проф. Сопов В.П.
Забруднення повітря викликає занепокоєння у багатьох містах
розвинених країн та країн, що розвиваються. Воно несе загрозу рослинності,
тваринам, матеріалам та, що найважливіше, здоров’ю людини. Оксиди азоту
(NOx) вважаються одними з ключових забруднювачів навколишнього
повітря. Важливість NOx визначається не тільки через їх прямий вплив на
здоров'я людей, але й тому, що вони беруть участь у формуванні наземного
озону (O3). Отже, пошук способів видалення NOx з навколишнього повітря є
необхідністю сьогодення, оскільки це буде сприяти наслідкам для здоров'я, а
також надасть змогу зменшити наземні концентрації O3. Діоксид титану
(TiO2) - це природний напівпровідниковий матеріал, який широко
застосовується в багатьох галузях промисловості та народного господарства
(харчова, фарбова, косметична, фармацевтична та ін.).
Вже зараз в України зіткнулися з проблемою контролю забруднення
повітря від викидів автотранспорту, особливо в зростаючих міських районах.
Головним забруднювачем повітря у місті є автотранспорт, а основна
небезпека людині дістається від вихлопних газів. У них міститься понад 200
хімічних сполук.
Шкідливі ультрамаленькі частки з вихлопів машин можуть призвести
до астми, алергії, захворювань серця, раку легенів. За даними Всесвітньої
асоціації охорони здоров’я, щорічно близько 3 млн смертей пов’язано з
забрудненням повітря, більшою мірою, через вихлопні гази автомобілів.
Нові розробки в області бетонів пропонують включення фотокаталітичних наночастинок TiO2 в бетон, які здатні знизити рівень
забруднення повітря навколишнього середовища (наприклад, шляхом
зниження вмісту оксидів азоту при впливі УФ-світла) і сприяти
самоочищенню поверхні бетону.
У результаті впливу сонячного світла наночастки діоксиду титану
виступають в ролі фотокаталізатора, що перетворює пари води і атмосферний
кисень в атомарний кисень. Активного кисню, який виділяється в результаті
цієї реакції, достатньо для знищення бактерій, окислення і розкладання
органічних забруднень, дезодорування приміщень. Будинки з цементних
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композитів з наночастинками діоксиду титану зберігають колір протягом
довгого часу, незважаючи на вплив агресивного міського оточення.
Фотокаталізатор TiO2 активізує ультрафіолетове (УФ) випромінювання
для окислення забруднювачів повітря, таких як оксиди азоту (NOx) і летких
органічних сполук (ЛОС). Застосування фотокаталітичного ефекту TiO2 на
бетонному покритті для видалення забруднюючих речовин із повітря є
перспективною альтернативою для видалення забруднюючих речовин з
вулиці. У даному дослідженні порівнювали різні способи застосування TiO2 в
бетоні і оцінювали ефективність матеріалів захисного покриття у видаленні
забруднюючих речовин із
атмосфери,
збереженні
властивостей
самоочищення.
Використання діоксиду титану дозволить значно поліпшити екологічну
ситуацію великих міст в частині очищення поверхонь від бруду і пилу і
очищення повітря від органічних сполук і NOх. За величиною позитивного
впливу на навколишнє середовище 150 м2 архітектурних оболонок,
виготовлених із склофібробетону з TiO2, рівнозначні 15 соснам.
На основі результатів, представлених у цьому дослідженні,
рекомендується подальше дослідження для підтвердження ефективності
технології в польових умовах, включаючи довгострокові екологічні
показники та довговічність.

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
Автор: ст. гр. Тм-11 Малицька Анастасія Дмитрівна
Керівник: канд. тех. наук, доц. Латорець К.В.
Ще 18-20 років тому поняття сухих будівельних сумішей в Україні
існувало більше в теорії, ніж на практиці. Сьогодні ж сучасне будівництво
неможливо уявити без застосування цієї продукції, не тільки імпортної, а й
вітчизняної. Сухі суміші вигідно відрізняються від традиційних розчинів і
бетонів, забезпечуючи високу продуктивність, культуру і якість виконуваних
будівельних робіт. Як результат, даний сегмент ринку розвивається досить
динамічно, залучаючи до своєї орбіти все більше зацікавлених учасників.
Переваги й область застосування. У порівнянні з традиційними
розчинами і бетонами сухі будівельні суміші мають цілу низку незаперечних
переваг. До їх числа можна віднести:

мінімум доводочних технологічних операцій для приведення
сухих сумішей у робочий стан - досить зачинити їх водою;
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зниження на 5-7% відходів розчинів у результаті порційного
дозування;

економія на 10-15% цементу за рахунок використання
пластифікуючих і водоутримуючих добавок;

стабільність складу сухих сумішей в результаті точного
дозування компонентів і ефективного їх змішування;

підвищення в 1,5-3 рази продуктивності праці будівельників;

скорочення на 10-15% транспортних витрат і підвищення якості
робіт при одночасному зниженні трудомісткості технологічних процесів.
Завдяки зазначеним перевагам і унікальним властивостям сухі суміші
можуть без обмежень використовуватися в житлово-цивільному,
промисловому і спеціальному будівництві. Основними областями
застосування сумішей є:

вирівнювання стін і стель - для цих цілей використовуються
гіпсові, вапняні, цементні, цементно-вапняні;

влаштування підлог - для цих цілей використовуються легкі
закладні і самовирівнюючі суміші для основ під покриття, а також розчини
для поверхневого ущільнення бетонних і промислових несучих підлог;

облицювальні роботи - для цих цілей використовуються
стандартні і спеціальні облицювальні розчини для гнучких поверхонь,
затірки для швів;

малярні роботи - для цих цілей використовуються шпаклівки
(цементні, гіпсові, клейові), ґрунтовки, фарби (гіпсові, вапняні, цементні,
цементно-вапняні, латексні);

кладок - для цих цілей використовуються склади для укладання
газобетонних блоків, піноблоків перегородок, кам'яної кладки, закладні
суміші для термовкладишів;

гідроізоляційні роботи - для цих цілей використовуються склади
для штукатурної і обмазувальної гідроізоляції, а також для гідрофобізації;

теплоізоляційні роботи - для цих цілей використовуються клеї
для приклеювання теплоізоляційних матеріалів і армуючої сітки,
гідроізоляційні та оздоблювальні склади;

реставраційні роботи - для цих цілей використовуються
штукатурки з підвищеними тиксотропними властивостями та закріплюючи
ґрунтовки.
Основні компоненти і сировинна база. Компоненти, що
використовуються при розробці рецептур сухих сумішей, можна розділити
на чотири групи:
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мінеральні в'яжучі - портландцемент, високоалюмінатний цемент,
гідратне вапно, гіпс;

наповнювачі - кварцовий пісок, вапняк, мармурова крихта,
перліт, вермикуліт, маршаліт, доломіт, крейда, каолін, цеоліт та ін.;

полімерні зв’язуючи;

добавки
водоутримуючи,
пігменти,
армуючі,
антипіноутворювачі,
повітрявтягуючі,
сповільнювачі
схоплювання,
прискорювачі схоплювання, загусники, гідрофобізатори, поверхнево активні,
суперпластифікатори.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД
НА СТАДІЇ ВИРОБНИЦТВА
Автор: ст. гр. Т-41 Касьянова Ірина Дмитрівна
Керівник: д-р техн. наук, проф. Сопов В.П.
При прокладанні підземних трубопроводів одним з головних вимог
стає захист труб від негативних зовнішніх впливів. Для цього труби
укладаються всередину спеціальних залізобетонних лотків. Після укладання
труб лотки накриваються плитами перекриття, які потім зміцнюються за
допомогою металевих скоб і гідроізолюють.
Плити перекриття теплових мереж являють собою прямокутні
конструкції з важкого залізобетону, з пустотами всередині. Вони необхідні
для захисту трубопроводу від попадання ґрунту і вологи. Наявність пустот
всередині плити дозволяє забезпечити додаткову теплоізоляцію труби,
запобігаючи втрати тепла при передачі до споживачів.
При впливі на конструкції підземних споруд та інженерних
комунікацій декількох агресивних середовищ необхідно визначити відповідні
зони конкретних агресивних впливів і ступеня агресивності в цих зонах.
Первинний захист передбачає поєднання певних вимог, пропонованих
безпосередньо до матеріалів, з яких виготовляються конструкції, і до самих
конструкцій. Реалізація цих вимог в процесі проектування і виготовлення
конструкцій підземних споруд і комунікацій максимально гарантує тривалу
експлуатаційну придатність.
При проектуванні бетонних і залізобетонних конструкцій, призначених
для експлуатації в агресивному середовищі, їх корозійну стійкість слід
забезпечувати застосуванням заходів первинного захисту: зниженням
проникності
бетону
технологічними
прийомами,
застосуванням
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корозійностійких матеріалів, добавок, що підвищують корозійну стійкість
бетону і його захисну здатність по відношенню до сталевої арматурі,
встановленням вимог до категорій тріщиностійкості, ширині розрахункового
розкриття тріщин, товщиною захисного шару бетону.
У разі недостатньої ефективності названих вище заходів повинна бути
передбачений вторинний захист поверхні конструкції:
- лакофарбовими товстошаровими покриттями;
- комбінованими і противоточно-кольматуючими системами покриттів
як на цементно-полімерної, так і на полімерній основі.
При проектуванні бетонних і залізобетонних конструкцій, призначених
для експлуатації в агресивному середовищі, важливою характеристикою для
бетонів є його проникність, вона певною мірою визначає здатність матеріалу
чинити опір дії зволоженню і замерзанню, впливу різних атмосферних
факторів і агресивних середовищ.
Вдосконалення технології виробництва плит покриття теплотрас
можливо шляхом зміни складу бетонної суміші, а саме: скоротити витрату
цементу на 10% і зменшити кількість води на 1 м3 бетонної суміші при
збереженні її рухливості і міцності бетону шляхом введення добавки
«Spolostan 7L», що і доведено технологічними та науковими дослідженнями.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМОГРАНІТНОЇ ПЛИТКИ
НА ПрАТ «ХАРКІВСЬКОМУ ПЛИТКОВОМУ ЗАВОДІ».
Автор: ст. гр. Тм-11 Ващенко Ігор Анатолійович
Керівник: канд. тех. наук, доц. Латорець К.В.
ПрАТ «Харківський плитковий завод» - одне з найбільших підприємств
України з виробництва керамічної плитки з багатою історією, яке пройшло
довгий шлях становлення і розвитку. На сьогоднішній день ПрАТ
«Харківський плитковий завод» завдяки комбінації п'яти переваг - власної
сировинної бази, сучасного енергозберігаючого обладнання, найбільшої в
Україні власної дистриб'юторської мережі, власної дизайн студії і високим
стандартам якості - мінімізує витрати на виготовлення і реалізацію продукції,
що в свою чергу, дає можливість максимально наблизитися до світових
лідерів керамічної галузі та бути одним з провідних підприємств Східної
Європи. У свою чергу, сучасне італійське обладнання забезпечує необхідний
контроль якості на всіх етапах виробництва - від підготовки сировини до
нанесення малюнка на керамічну плитку та її випалу. На підприємстві
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впроваджена система контролю якості, підтверджена сертифікатом ISO 9001:
2009, а продукція, що випускається відповідає європейським стандартам і
більш жорстким внутрішнім стандартам Керамічної Групи «Голден-Тайл».
Підприємство використовує сучасне італійське обладнання таких
відомих компаній як SACMI і «Barbieri & Tarozzi» - лідерів у сфері
виробництва високотехнологічного енергозберігаючого обладнання для
кераміки.
СИРОВИННА БАЗА. Наявність власної сировинної бази (ВО
«Шахтострой») дозволяє не тільки контролювати якість виробництва та
кінцевого продукту, але і забезпечує найвищу якість і контроль вихідної
сировини для виробництва кераміки.
ПЕРЕДОВИЙ ДИЗАЙН. Дизайн для продукції підприємства
розробляється провідними італійськими студіями, а наявність власної
дизайн-студії дозволяє досить швидко реагувати на мінливі потреби
сучасного ринку кераміки.
СТАНДАРТИ ЯКОСТІ. Якість продукції підприємства відповідає
стандарту ISO 9001: 2009. Це досягається, з одного боку, ретельно контролем
сировини і всіх етапів виробництва, а з іншого - використанням
високоточного сучасного енергозберігаючого обладнання.
Продукція ПрАТ «Харківського плиткового заводу» користується
популярністю у різних будівельних замовників.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ
Автор: ст. гр. Тс-31 Бондар Олена Геннадіївна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Гуркаленко В.А.
Під час експлуатації будівельної конструкції доводиться проводити
ремонтні роботи в підвалі. Найчастіше ремонт підвалу потрібен після його
підтоплення ґрунтовими або осадовими водами. Страждає здебільшого
гідроізоляція приміщення. Волога завдає шкоди опорним конструкціям
будівель, викликає корозію металевих елементів, відбувається руйнування
стін фундаменту, що впливає на надійність і довговічність всього будинку. В
сирому підвалі розвиваються цвіль і грибок, а також комахи та , неприємний
запах. Для уникнення цих наслідків необхідна високоефективна
гідроізоляція. Існує два способи гідроізоляції: зовнішня та внутрішня.
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Зовнішня виконується на стадії спорудження фундаменту для
забезпечення його захисту від вологи. Існує декілька варіантів: обмазувальна,
штукатурна, обклеювальна.
Внутрішня гідроізоляція підвалів робиться, якщо зовнішня була
виконана неякісно або рівень ґрунтових вод настільки високий, що створює
великий тиск на стінки фундаменту, які не можуть витримати натиску води.
Існує три типи ізоляції підвалів зсередини: протинапірна, безнапірна,
протикапілярна. Перша використовується, якщо рівень ґрунтових вод вище
за підлогу підвалу. Друга, якщо кількість опадів в регіоні досить велика.
Третій - проникаюча гідроізоляція. Вона найсучасніша, використовується
частіше за усіх інших за будь-яких умов експлуатації.
Матеріали для гідроізоляції ділять на категорій, які залежать від
способу нанесення і принципу дії: обмазувальні, гідрофобні, обклеювальні,
проникаючі.
Обмазувальні, до яких входять різного роду мастики на основі бітуму,
цементу або полімерів. Деякі наносяться в холодному вигляді, інші в
гарячому. Мастиками холодного нанесення створюють на стінках підвалу
товстий захисний шар, який проникає в усі тріщини бетону або цегляної
кладки. На поверхні утворюється безшовна плівка з високим показником
еластичності. Бітумна мастика і цементні суміші наносяться товстим шаром,
полімерні емульсії тонким. Обмазувальні матеріали дуже різноманітні і різні
за складом: суміш може бути бітумною, бітумно-полімерною, полімерною та
полімерцементною, до якої належить склад Sika® TopSeal-107 та рідке скло.
Гідроізоляція на цементно-полімерній основі може застосовуватися при
внутрішніх і зовнішніх роботах для захисту підвалу від високого рівня
ґрунтових вод. До інших переваг матеріалу належать: його універсальність;
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; безпека. Рідке
скло найчастіше наносять зовні фундаменту а також його вносять в
цементний штукатурний розчин, яким обробляють стінки підвалу зсередини.
Такі суміші створюють відмінний гідрозахисний шар.
Обклеювальні. Обклеювальна (рулонна) гідроізоляція може бути
використана як зовні, так і зсередини. Для цього стінки фундаменту
вирівнюють, обробляють бітумною емульсією, потім укладають рулони.
Рулонна гідроізоляція дуже чутлива до механічних навантажень.
Проникаючі. Проникаюча гідроізоляція використовується для
внутрішньої обробки з метою збільшення водонепроникнення бетону. Це
суміш, в яку входять цемент, кварцевий пісок і активні хімічні добавки, які
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проникають углиб бетонної конструкції, закупорюючи капіляри, по яких
вода проникає всередину приміщення.
Гідрофобні (ін'єкційні). Гідрофобна ін'єкційна гідроізоляція підвалу одна з найкращих, але складніших технологій захисту підвальних приміщень
від води. Для цього використовуються різні гелі на основі полімерів або
акрилатів. Принцип дії полягає в тому, що гелі, стикаючись з водою,
починають тверднути. Тому їх закачують в місця проникнення ґрунтових
вод.

СУЧАСНІ ЗАСОБИ РЕМОНТУ ПОКРІВЕЛЬ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Автор: ст. гр. Тс-31 Барабаш Дарья Євгенівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Гуркаленко В.А.
При ремонті будівельних конструкцій одним із найважливіших етапів є
ремонт покрівель. В сучасному будівництві застосовується багато
різноманітних видів покрівельних матеріалів. Але багато будівельників та
проектантів надають перевагу м’якої покрівлі, яка не зважаючи на те, що
застосовується в будівництві вже багато століть, зайняла міцні позиції і в
сучасному будівництві.
М’яка покрівля в сучасному понятті це
узагальнена назва групи покрівельних матеріалів,
основним складником яких є бітум. Назву м’яка
покрівля використовують для позначення рулонних
матеріалів для покрівлі, бітумної черепиці,
ондуліна, шингласа. Подібність цих покрівельних
матеріалів полягає в тому, що вони виробляються шляхом обробки основи з
будівельного картону або скловолокна відходами нафтопереробки (як
правило, бітумом).
Чим же м’яка покрівля заслужила до себе таку увагу? Це відбувається
за рахунок впровадження і вживання нових, більш екологічно чистих
технологій виробництва, а також нового витка розвитку естетичної
складової, які отримали сучасні рулонні покрівельні матеріали. Зовнішній
вигляд, через який м'яка покрівля раніше мала істотні обмеження при
використанні, тепер змінився, завдяки використанню нових матеріалів –
базальтового грануляту чи мінерального посипання. З новим покриттям
зовнішнього шару підвищився захист гідроізоляційного матеріалу від
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зовнішніх чинників, а сама м'яка крівля набула нового забарвлення. Монтаж
м'якої покрівлі проводять за допомогою термічного наплавлення або
механічного кріплення аркушів покрівельного матеріалу на основу даху.
Завдяки особливостям самого матеріалу і технології його
використання, м'яка покрівля набула цілий ряд переваг перед іншими видами
покриттів:

Має вищий рівень гідроізоляції, за рахунок своєї монолітності;

Чудово справляється з коливаннями температур, зберігаючи свої
характеристики в продовженні тривалого періоду часу;

Не схильна до дії корозії, грибків, цвілі;

Не вимагає постійного догляду протягом терміну експлуатації;

Монтаж м'якої покрівлі є надзвичайно простою процедурою і, як
наслідок, менш затратний в часі і робочих ресурсах;

Завдяки еластичності, є міцнішою, стійкішою до механічних
пошкоджень, а також більш шумопоглинаючою, в порівнянні з іншими
видами покрівлі;

Вигідніша з економічної точки зору, з причини дешевизни
матеріалів і невисокої вартості робіт по монтажу;
 Має відмінні шумоізолюючі якості, що важливо при зливах і граді.
М'яка крівля може використовуватися на об’єктах з різними типами
кровлі: плоскі покрівлі, скатні покрівлі, вигнуті покрівлі, промислові
покрівлі.
Для дахів в індивідуальному житловому будівництві все більшої
популярності набувають м'які листові бітумно-полімерні матеріали, одним з
яких є бітумна (гнучка) черепиця, що складається з декількох шарів: Верхній
шар - посипання з сланцевої або базальтової крихти, відповідає за
декоративність і зносостійкість покриття. Середній шар зі скловолокна,
просоченого модифікованим бітумом з добавками відповідає за міцність,
пластичність, термостійкість та гідроізоляційні якості всієї конструкції.
Нижній шар - клейовий склад, захищений плівкою, яка знімається на
монтажі. Випускають гнучку черепицю безліч компаній, які гарантують
довговічність від 15 до 50 років і стійкий колір на весь період експлуатації.
При виробництві м'якої черепиці застосовують два види модифікаторів АПП (аттактіческій поліпропілен), що надає стійкість при температурі до
120°С, але крихкий на морозі, і СБС (стирол-бутадієн-стирол), що збільшує
еластичність і зберігає властивості при нестабільній погоді і негативних
температурах.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ
Автори: ст-ти гр. Тс-31 Гвоздьов Руслан Сергійович, Ленда Дмитро
Сергійович
Керівники: канд. техн. наук, доц. Макаренко О.В.,
канд. техн. наук, доц. Першина Л.О.
Українська керамічна промисловість виготовляє вироби різного
призначення в широкому асортименті. У великій кількості випускаються
стінові, лицювальні, санітарно-технічні й інші вироби будівельної кераміки, а
також вогнетривкі та хімічно-стійкі керамічні вироби. На формування
виробничого асортименту впливають такі чинники, як продуктивність,
оснащеність і технологічна вдосконаленість підприємства, вивчення вимог та
потреб споживачів, а також чинники матеріального та фінансового
забезпечення виробництва й ін.
До кожного виду керамічних виробів пред'являються специфічні
вимоги. Наприклад, стінові матеріали (цегла й керамічні камені) мають бути
міцними й морозостійкими, оскільки вони забезпечують надійність і
довговічність побудованих з них будинків. Декоративність фасадної
кераміки, її кольорофактура поверхні в значній мірі визначають
архітектурний вигляд міст, селищ й інших населених пунктів. Використання
в будівництві цегли забезпечує будинкам довговічність і комфорт. Витрати
на опалення цегельних будинків є значно нижчими порівняно з
великопанельними будинками із залізобетону.
На території України функціонує близько 200 виробників керамічних
виробів. З них найвагомішими учасниками ринку є такі: ПрАТ «СБК»
(Київська і Сумська області); ПрАТ «Роздільський керамічний завод» (ТМ
«Євротон», Львівська область); ТОВ «Керамейя» (м. Суми); ТОВ «АПБцегла» (Житомирська область); ТОВ «Білоцерківські будматеріали» (м. Біла
Церква, Київська обл.); ТОВ «Альтком-Керам» (підприємство розташоване в
Донецькій області на території, підконтрольної українському уряду); ТОВ
«Керамікбудсервіс» (Івано-Франківська обл.); ТОВ «Керамбуд» (Львівська
обл.); ТОВ «Атем» (м. Київ), ЗАТ «Зевс Кераміка» (м. Слов'янськ, Донецька
область), «Інтеркерамика» (м. Дніпро), «Піастрелла» й «Піастрелла-К» (м.
Київ), ПАТ «Харківський плитковий завод», Cersanit (с. Чижовка НовоградВолинского району Житомирської обл.), ПАТ «Інтер Тайл» (продукція ТМ
«Venissa Ceramica») (м. Коростень Житомирської обл.).
Головною тенденцією ринку будівельної кераміки є розширення
асортименту продукції і підтримування обсягів її пропозицій. Галузь
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демонструє інвестиційну привабливість – об'єм будівництва із застосуванням
керамічних матеріалів зростає, багато цегельних заводів працюють стабільно,
родовища глини є практично в усіх регіонах, деякі з них навіть вважають
унікальними. Обсяг виробництва цегли керамічної невогнетривкої
будівельної залишається високим та відносно стабільним, коливаючись в
межах від 819 до 987 млн. шт. ум. цегли протягом останніх п’яти років.
Подальший прогрес керамічної промисловості буде пов'язаний з
багатьма факторами, а саме - вдосконалення технологій керамічних виробів,
забезпечення їхньої високої якості та конкурентноспроможності, зниження
матеріальних і енергетичних витрат на виробництво й ін. Також на розвиток
керамічної промисловості буде впливати економічна ситуація в країні та
загальні тенденції в будівельній галузі.

МОДЕЛЮВАННЯ ОГЛЯДОВИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛОДЯЗІВ
В AUTODESK REVIT
Автор: ст. гр. Тм-11 Купчинський Юрій Олегович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Кабусь О.В.
Каналізаційні мережі є дуже відповідальними і досить складними в
проектуванні і будівництві споруди. Помилки і недоліки при розрахунках,
проектуванні і будівництві можуть викликати серйозні економічні збитки.
При проектуванні таких відповідальних споруд доцільно застосовувати
технології тривимірного інформаційного моделювання зі створенням BIM
моделі, яка містить всю інформацію про об'єкт. Вона може в собі одночасно
містити, як інформацію про геометричні розміри, обсяги, матеріали
конструкцій, їх вартість, так і інформацію з інженерними розрахунками. Для
цього різні відділи проектування (архітектори, конструктора, інженери
систем, економісти) працюють в одній моделі. Дана технологія дозволяє
звести до мінімуму кількість помилок при проектуванні і заощадити значні
кошти на етапі будівництва і експлуатації. Компанія Autodesk для втілення
інформаційного моделювання пропонує своє програмне забезпечення,
зокрема програму Revit.
Одною з головних переваг проектування каналізаційних колекторів і їх
елементів в програмі Autodesk Revit – це можливість додавання
багатопараметричної інформації, яка потрібна для об'єктів моделі. Наприклад
розглянемо можливість моделювання каналізаційного колодязя з типових
збірних стінових кілець. Зазвичай в програмі Autodesk Revit збірні з/б
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конструкції розробляються як окремі об'єкти, які потім завантажуються в
проект (такі об'єкти називаються сімействами). У програмі можливо створити
сімейство кожного стінового кільця, опорного кільця, опорної плити, труб і
т.д. (рис.1).
У сімейство стінового кільця є можливість закласти такі інформаційні
параметри: діаметр, висота, товщина стінки, обсяг бетону, сталі, маса і
вартість. Згідно каталогів на стінові кільця можна створити різні типи кілець
(КС 7-3, КС 7-6, КС 10-3 і т.д.) в одному сімействі.

Рисунок 1 – Створення сімейств

Рисунок 2 – 3D розріз

Далі при завантаженні сімейства в проект проектувальник має
можливість зручно підбирати необхідні кільця, виходячи з різниці висот між
верхніми точками колодязів і ухилу каналізаційного колектора. Також за
подобою стінових кілець створюються сімейства плит перекриття колодязів,
люків, плит підстав. Завантажуються в файл проекту і створюється проект.
У програмі Revit є можливості перегляду моделі розрізів на 3D вигляді
(рис.2), створювати плани і розрізи для випуску 2D креслень, специфікації
для розрахунку обсягів та вартості проекту і др. За допомогою функції
інтеграції 3D моделі, отриманої за допомогою технології лазерного
сканування місцевості, можливо уникнути серйозних труднощів при
проектуванні великих лінійних споруд, таких як каналізаційний колектор, що
викликають різницю висотних відміток на ділянці будівництва та узгодження
з існуючими об’єктами.
Autodesk Revit, як невід’ємна складова BIM технологій, є ефективним
програмним комплексом для розвитку напряму з підвищення надійності
експлуатації каналізаційних мереж протягом їх тривалого строку служби.
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АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ НА
ЗАВОДАХ З ВИРОБНИЦТВА ТОВАРНОГО БЕТОНУ
Автор: ст. гр. Тм-11 Кураса Олексій Сергійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Кабусь О.В.
Протягом останніх десятиліть глобальна комп’ютеризація стрімко
захоплювала усі сфери та не могла обійти стороною і галузь з виробництва
товарного бетону. Ідея автоматизації здається більш цікавою, коли мова йде
про скорочення трудовитрат, збільшення якості, а також зменшення
собівартості продукції за її рахунок, адже цифрові технології зробили дуже
великий крок уперед, та наразі дозволяють користуватися усіма їх
перевагами не тільки зі стаціонарного комп’ютера, а навіть із мобільного
телефону.
В галузі виробництва бетону за допомогою комп’ютерних програм
вдалося автоматизувати сам процес виробництва, спростити облік
постачання, зберігання та продажу продукції, наладити процес
контролювання доставки бетону та спростити комунікацію між клієнтом та
підприємством. Наразі у багатьох сферах популярність набирають системи
CRM (Customer relationship management) – програми для управління роботою
з клієнтами, фіксування заявок, організації та оптимізації виробництва.
Також, за даними досліджень, вже більше 35% світових компаній
використовують системи CRM для обслуговування та підтримки клієнтів.
Галузь товарного бетону – не виключення, адже вона включає в себе не
тільки виробництво, а й менеджмент, аудит, технологічні дослідження,
постачання сировини, роботу диспетчерів, доставку готової продукції до
кінцевого споживача. Всі ці процеси різні, але тісно пов’язані між собою,
тому такі системи можуть бути корисними для відслідковування всіх етапів
виробництва. Для виробника це можливість швидко та зручно дослідити або
зробити звіти з даними про об’єм виробленої продукції, кількість сировини,
ефективно зробити розрахунок часу, потрібного для приготування та
доставки замовлення, спростити комунікацію та облік звітності між різними
відділами, адже дані про всі етапи виробництва можна переглянути у режимі
онлайн.
Зі сторони клієнта, це – можливість слідкувати за статусом свого
замовлення, зручно робити та організовувати нові замовлення та сплачувати
їх, продивлятися результати технологічних досліджень та навіть можливість
у реальному часі відслідковувати переміщення автобетоновозів на карті, що
також є не тільки зручним способом комунікації між клієнтом та
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підприємством, а й дійсною перевагою над конкурентами, які таких систем
не мають.
Дані системи можуть бути інтегровані з іншими програмами,
пов’язаними з процесами виробництва (рис. 1).

Рисунок 1 – Інтерфейс системи управління бетонозмішувальною установкою
Ці програми переміщують складний процес управління обладнанням у
цифровий інтерфейс, допомагаючи оператору більш зручно керувати
виробництвом, відслідковувати стан та кількість сировини, обирати склад
бетонної суміші, формувати звіти з виробленої продукції та відразу ж
заносити їх до бази, економлячи при цьому багато часу та зменшуючи ризик
помилок через людський фактор.
Отже, поєднання процесів виробництва, обліку, диспетчеризації,
комунікації з клієнтами з новими технологіями світу інформаційних
технологій є ефективним напрямком з розвитку технології виробництва
товарного бетону.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ В МІСЦЯХ
ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЗНОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ
МЕРЕЖІ В М. ХАРКІВ
Автор: ст. гр. Тм-11 Записов Євген Артурович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Кабусь О.В.
Трамвайні переїзди є невід’ємною частиною дорожніх мереж великих
міст, які зазвичай є складними ділянками для проїзду автотранспорту та
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причиною пошкодження його ходової частини. Це пов’язано з тим, що в
місцях проходження трамвайних колій крізь асфальтобетонне покриття часто
з’являються ями та вибоїни, які є наслідком руйнівних процесів
електрокорозії та механічних навантажень у перехідній зоні «покриттяколія» (рис.1).

Рисунок 1 – Руйнування асфальтобетонного покриття у місці перетину
з трамвайними коліями (м. Харків)
Одним із шляхів вирішення даної проблеми було застосування
залізобетонних плит, які укладались замість асфальтобетону з певним кроком
(рис.2). Однак з роками в результаті впливу кліматичних факторів, зсування
ґрунту та інших механічних впливів, збудовані за традиційною технологією
переїзди, теж знаходяться в незадовільному стані (рис. 2).

Рисунок 2 – Стан залізобетонних трамвайних переїздів
За останні 10 років в м. Харкові на основних дорожніх магістралях
реконструйовано багато переїздів, виконаних за європейською технологією,
які за своїми експлуатаційними характеристиками значно відрізняються від
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існуючих (рис.3). Завдяки використанню залізобетонних плит, виготовлених
з фібробетону класу не менше B40, в поєднанні з монолітним фібробетоном з
повітрявтягуючими добавками та полімерними матеріалами, які укладалися у
стиках між плитами, будівельникам вдалось отримати якісне дорожнє
полотно, що дозволяє забезпечити безперервний комфортний рух
автотранспорту.

Рисунок 3 – Сучасні трамвайні переїзди в м. Харків
Актуальним
залишається
питання
моніторингу
за
станом
реконструйованих трамвайних переїздів та забезпечення своєчасного
поточного ремонту з метою забезпечення їх проектного строку служби.

АНАЛІЗ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПІДЛОГ
Автор: ст. гр. Тс-21 Морозов Вадим Юрійович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Макаренко О.В.
Сучасний ринок підлогових покриттів в Україні постійно розвивається.
Майже всі нові житлові приміщення пропонуються без будь-якого
внутрішнього оздоблення, тому цей факт забезпечує постійний, стабільний
попит на матеріали оздоблювального характеру. Значну частину ринку
оздоблювальних матеріалів займають підлогові покриття. Найбільшим
попитом користуються керамічна плитка, лінолеум, килимові покриття,
ламінат, паркет та пробкові покриття. Лідируючі позиції на ринку підлогових
покриттів утримує лінолеум. Це синтетична, яка просочена маслами та
покрита шаром рослинного цементу, смоли та деревної крихти. Випускається
лінолеум в зручних рулонах і буває п'яти видів: натуральний, гумовий,
полівінілхлоридний, нітроцелюлозний і алкідний. Термін його служби
залежить від виду і складає від 5 до 25 років інтенсивної експлуатації.
Синтетичний лінолеум може видавати специфічний, хімічний запах; всі види
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побутового лінолеуму досить пластичні, через що на ньому можуть
залишатися вм'ятини від меблів. Найчастіше в домашніх інтер'єрах
використовують лінолеум на натуральній основі або ПВХ. За показниками
міцності та водостійкості найкращими покриттями є кераміка і керамограніт.
Ці матеріали мають обмеження за застосуванням (застосовуються в
основному в передпокоях, кухнях, санітарних вузлах). Керамічний настил
являє собою квадрати або прямокутники з обпаленої, обробленої глини.
Перевагами такого покриття є: цінова доступність; екологічність і безпека;
стійкість не тільки до вологи, але й до хімікатів; зносостійкість;
практичність; широка гама відтінків і візерунків. Термін експлуатації складає
50 і більше років. Ламінат являє собою багатошарову панельну конструкцію,
покриту стійкою плівкою (термін експлуатації в середньому 5-10 років).
Килимові покриття виготовляються з натуральних або синтетичних волокон.
Основними перевагами таких килимів (ковроліну) є шумо- і теплоізоляція,
забезпечення комфорту при ходьбі, можливість використання практично в
будь-яких приміщеннях. Так само ковролін зручний тим, що може бути
покладений самостійно, а термін його служби доходить до 15 років. Паркет
як підлогове покриття, існує вже кілька століть. Штучний паркет являє собою
покриття з окремих дощечок цінних порід дерева, що мають по периметру
шип і паз. Він вважається одним з найдорожчих видів підлогового покриття.
Особливо це стосується художнього паркету, який виготовляється виключно
на замовлення і складається з декількох видів цінних порід деревини.
Паркетне покриття має ті ж самі перваги, що і натуральні дошки. Якісний,
правильно укладений паркет служить від 40 і більше років. До недоліків
можна віднести відносно високу вартість і складний монтаж; додаткову
обробку, шліфування, лакування, які потрібні після монтажу; чутливість до
перепадів температури і вологості; необхідність в ретельному догляді і
регулярному ремонті. Відомі три види коркових покриттів: рулони, плитки та
у вигляді панелей, які збираються на зразок ламінату. Середній термін
служби коркового покриття – від 7 до 15 років. Корковий настил
екологічний, як будь-яка деревина; добре утримує тепло, приємний під
босими ногами; має високий рівень звукоізоляції; не боїться вологи і хімічно
інертний; до пробки байдужі комахи і гризуни; матеріал представлений в
широкій палітрі кольорів. Недоліками таких покриттів є висока ціна (чим
товще покриття, тим воно дорожче); механічна міцність (важка меблі
залишає на пробковій підлозі сліди); знос захисного шару. Також існують і
інші види покриттів (наприклад, кварцвінілова плитка, наливні підлоги,
мозаїка та інші покриття).
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАВОДСЬКОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ
СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО
ВИГОТОВЛЕНИХ ДЕКОРАТИВНИХ КИЛИМІВ
Автор: ст. гр. Тс-31 Бардаш Наталя Володимирівна
Керівник: канд. техн. наук, доц. Гіль Ю.Б.
Досвід застосування вітчизняних і закордонних технологій заводської
обробки лицьової поверхні зовнішніх стінових панелей у великопанельному
домобудівництві показує, що найбільш перспективними є способи обробки,
що використовуються безпосередньо в процесі формування та дозволяють
знижувати працевитрати, виключати додаткові технологічні операції й
організовувати випуск виробів без застосування додаткових технологічних
постів з оздоблювальним устаткуванням і збільшенням виробничих площ.
Сучасні види декоративних килимів дозволяють одержувати
різноманітні й високоякісні фасадні поверхні, але для їхнього застосування
необхідно розробити конструктивно-технологічні заходи щодо поліпшення їх
кріплення до зовнішнього бетонного шару стінових панелей.
Надійне зчеплення декоративних килимів з бетоном (адгезія) є
важливим
чинником
підвищення
довговічності
огороджувальних
конструкцій. Підвищити міцність зчеплення (адгезію) декоративних килимів з
бетоном можна за допомогою як конструктивних, так і технологічних заходів
таких як регулювання рухливості бетонної суміші, параметри її ущільнення,
максимальна температура тепловологісної обробки.
Експериментально встановлено, що міцність зчеплення декоративних
килимів з бетоном має максимальне значення при рухливості бетонної
суміші ОК=12 см і складає 1…1,44 МПа. Подальше підвищення рухливості
бетонної суміші приводить до її зниження. Виявлено, що вплив амплітуди
вібрації величиною 0,65 мм приводить до підвищення міцності зчеплення
декоративних килимів з бетоном до 1,24…1,57 МПа. Дослідження також
показали, що адгезійні показники максимальні при тривалості
віброущільнення бетонної суміші протягом 60…70 с і складають 1,56…1,62
МПа. При подальшому вібруванні адгезійні показники знижуються.
Встановлено, що тривалість ударного ущільнення зразків у діапазоні 60 С
достатня для максимального ущільнення бетонної суміші й одержання
високої міцності зчеплення декоративних килимів з бетоном – 1,38…1,40
МПа. Виявлено, що адгезійні показники при зміні температури ізотермії
70...90°С не змінюються, а міцність бетону знижується при підвищенні
температури.
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Кріплення декоративних покриттів може виконуватися двома
технологічними прийомами: у вигляді килимів, що укладаються у форму до
бетонування, що виготовляються з панеллю в єдиному циклі; у вигляді
килимів, які приклеюються на готову панель після тепловологісної обробки.
Конструктивне підвищення адгезії декоративних килимів до бетону
можна забезпечити як мінімум двома варіантами: перший – за допомогою
анкерів, охоплюваних матеріалом підкладки й прониклих у несучий шар
панелі; другий – за допомогою кріпильних елементів, виконаних з металевих
пластин, які врізаються в основу декоративного килима (геотекстиль) і
закріплюються в бетонному шарі в процесі виготовлення виробу.
Отже технологія виготовлення огороджувальних елементів будинків із
застосуванням попередньо виготовлених декоративних килимів не
ускладнює існуючу технологію виробництва й може використовуватися на
різних
технологічних
лініях
підприємств
великопанельного
домобудівництва, а економічна ефективність формування зовнішніх стінових
панелей із фасадною обробкою декоративними килимами досягається за
рахунок низької вартості оздоблювального шару й зниження працевитрат на
його устрій та приблизно у 1,6 разів дешевше виготовлення зовнішньої
стінової панелі з обробкою керамічною плиткою «під цеглу».

СУЧАСНИЙ РИНОК СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ
Автор: ст. гр. Тм-12 Макаренко Вадим Олегович
Керівник: канд. техн. наук, доц. Макаренко О.В.
Просування в будівельній індустрії передових технологій вимагає, в
першу чергу використання високоякісних матеріалів, застосування яких,
виходячи зі світового досвіду, дозволяє не тільки отримувати нові матеріали
з новими властивостями, але і значно підвищити економічну ефективність
будівництва. Одним з таких напрямків в будівельному виробництві є
застосування сухих будівельних сумішей. Станом на сьогоднішній день на
українському ринку представлений досить великий ряд виробників
штукатурних сумішей. Український виробник, який веде діяльність під
торговою маркою Ceresit. Світовий бренд Ceresit від компанії Henkel
з'явився на вітчизняному ринку в 1998 р. На території нашої країни
розташовано чотири заводи «Хенкель Баутехнік (Україна)», а також 305
Центрів тонування Ceresit, де штукатурки і фарби тонують в 350 кольорів. Це
виробник сухих будівельних сумішей для ремонту і будівництва під
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брендами Ceresit, Thomsit і ЕКОН. Цей бренд об'єднує 4 напрями
професійних будівельних сумішей: матеріали для облицювання стін, для
утеплення фасадів, для влаштування підлог і для гідроізоляції об'єктів. У
сегменті «штукатурні суміші» виробником представлені наступні товари:
мінеральна декоративна штукатурка (гладка, короїд, камінцева і структурна
біла); полімерна декоративна штукатурка (акрилова, силікатна, силіконова,
декоративно-мозаїчна, еластомерна, силікон-силікатна). Kreisel – компанія,
яка
є
частиною
міжнародного
будівельного
холдингу
FIXIT
TROСKENMÖRTEL Holding AG, відкрила своє торгове представництво в
Україні в 2004 р. Спеціалізується на випуску таких типів штукатурних
сумішей: акрилова мозаїчна штукатурка; силікатно-силіконова декоративна
штукатурка; силіконова декоративна штукатурка; силікатна декоративна
штукатурка; акрилова декоративна штукатурка; моделююча декоративна
мінеральна штукатурка; декоративна мінеральна штукатурка; машинна
вапняно-цементна штукатурка; цементний накид; штукатурна суміш. Knauf один з найбільших в Європі і світі виробників будівельних матеріалів для
внутрішньої і зовнішньої обробки, тепло- і звукоізоляційних матеріалів, а
також в області виробництва обладнання для механізованого штукатурення
має в Україні кілька власних виробничих підприємств. Компанія була
заснована в 30-тих роках минулого століття. На вітчизняному ринку сьогодні
представлений широкий вибір штукатурних сумішей, серед яких: сануюча
штукатурка; машинна гіпсова і вапняно-гіпсова штукатурка; гіпсова
штукатурка; вапняні штукатурки; теплоізоляційна штукатурка; цокольна
штукатурка; вапняно-цементна штукатурка; декоративна штукатурка.
Будмайстер – фабрика є національним виробником будівельних сумішей,
асортимент яких складається з більш ніж 100 найменувань. Нею представлені
наступні типи продукції сегмента «штукатурні суміші»: цементно-вапняна
штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт; класична цементно-вапняна
штукатурка; цементно-вапняна штукатурка для машинного нанесення;
теплоізоляційна цементно-вапняна штукатурка; стартова гіпсова штукатурка;
декоративна штукатурка (цементна, акрилова, силіконова, гіпсова).
Виробництво вітчизняних сухих будівельних сумішей під торговою маркою
«Polimin» ведеться компанією «Фомальгаут-Полімін» на потужностях п'яти
заводів в Україні. Асортимент сумішей налічує понад 120 найменувань, серед
яких слід виділити наступні товари лінійки «штукатурні суміші»: цементновапняна штукатурка; цементна штукатурка; теплозберігаюча штукатурка для
газобетону; декоративна штукатурка (короїд, камінцева, баранчик). Момент
– торгова марка належить всесвітньо відомому концерну Henkel.
Виготовляється два види штукатурних сумішей, призначених для
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вирівнювання і штукатурення мінеральних жорстких основ: цементна
штукатурка; цементно-вапняна штукатурка. Мегабуд – вітчизняний
старожил ринку, який веде діяльність з 2000 р. Компанія стабільно утримує
верхівку рейтингу виробників будматеріалів в Україні. Це виробник
будівельних матеріалів високої якості, які виготовляються з використанням
імпортних добавок відомих виробників Bayer, Wasker. Виробляють
облицювальні матеріали, штукатурні суміші, суміші для шпаклювання,
матеріали для влаштування підлог, термоізоляційні та гідроізоляційні
матеріали, затирання, ґрунтовки, клеї. Наявність в нашій країні потужної
індустрії з виробництва в'яжучих матеріалів в поєднанні з багатими
природними запасами мінеральної сировини дає прекрасну базу для
подальшого розвитку вітчизняного виробництва.
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Секція «УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН»
ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ …
(90 -річчю ХНУБА присвячується)
Автори: ст-ти гр. П - 32 Крикун Вікторія Ігорівна, Рябчинський Євгеній
Андрійович, Ледньов Єгор Олегович
Керівник: канд. філол. наук, доц. Кучеренко О. Ф.
Відповідно до постанови Ради комісарів вузів Харкова навесні 1920
року в Харківському технологічному інституті було відкрито інженернобудівельний факультет. Один із засновників його – видатний архітектор,
дійсний член Академії архітектури СРСР, згодом заслужений діяч мистецтв
УРСР Олексій Миколайович Бекетов.
У 1927 році в Харкові засновано Інститут мистецтв, у якому
започатковано архітектурний факультет. У 1930 році створено Харківський
інженерно-будівельний інститут, де працювали академіки О.М. Бекетов,
Б.Л. Остащенко-Кудрявцев, професори Ф.А. Бєляков, А.Г. Молокін,
Л.В. Столяров.
Тільки-но створений будівельний вуз починався з будівництва
навчальних корпусів за проектом архітектора Я.А. Штейнберга. Від початку
заснування університет знаходився у будівлях на проспекті Леніна, проте
вони були зруйновані під час Другої світової війни.
Після війни заняття в ХІБІ поновилися в будівлі, що є пам'яткою
архітектури конструктивізму, за адресою Сумська, 40. У цьому будинку,
спорудженому за проектом професора А.Г. Молокіна, підготовленому ним у
співавторстві з архітектором Г.Д. Іконніковим та за участі архітектора Є.А.
Лимаря, до війни розміщувалися Архітектурно-будівельний технікум та
Інститут підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників. Будівлю
під час війни було майже повністю зруйновано. Студенти після занять
щоденно працювали по 4 години, відновлюючи споруду.
У кінці 80-років ХХ століття на місці двоповерхового магазину
впритул до будівлі університету прибудовано невеликий чотириповерховий
корпус архітектурного факультету.
У 1994 році Інститут отримав статус державного технічного
університету, а в 2011 році статус національного університету.
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За 90-річний період свого існування ХНУБА підготував понад 55 тисяч
висококваліфікованих фахівців не тільки для України, країн СНД, а й для 80
країн далекого зарубіжжя.
Серед почесних співробітників університету:
Болотських М.С. - ректор ХГТУСА, доктор технічних наук, професор,
лауреат премії Ради Міністрів СРСР, почесний професор Асоціації
будівельних вузів СНГ, дійсний член Академії будівництва України,
Української екологічної академії наук, Міжнародної академії екологічної
реконструкції і Академії інженерних наук України;
Гуровий Ю.А. - голова Харківського міськвиконкому, почесний
громадянин міста Харкова, депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань;
Реусов В.О. - академік Академії будівництва і архітектури, членкореспондент Інженерної академії України, заслужений будівельник
Української РСР, Почесний громадянин міста Харкова.
Серед відомих випускників університету не можна оминути такі імена:
Арутюнов В.А. у 1988 р. закінчив Харківський інженерно-будівельний
інститут. У 1988 р. почав роботу на вакансії майстра Трест Житлобуд-1. У
1989 р. ліквідовував наслідки землетрусу у Вірменії, де працював старшим
виконробом. Із 2005 р. обіймає посаду першого заступника голови правління
ВАТ «Трест Житлобуд-1». Нагороджений Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України, Почесною відзнакою Харківської обласної ради
«Слобожанська слава», нагрудним знаком «Почесний працівник будівництва
та архітектури»;
Чечельницький С.Г. - заслужений архітектор України, голова правління
Харківського обласного відділу НСАУ. Серед проектів С.Г. Чечельницького
житлові та спортивні комплекси у Харкові, Кременчуці, Лубнах,
Кропивницькому та Хмельницькому.
Парадний дворик перед університетом прикрашає пам’ятник академіку
архітектури О.М. Бекетову, що був одним із його засновників та працював у
ньому до Другої світової війни. О.М. Бекетов сформував архітектурний образ
Харкова (понад 40 будівель). Академік архітектури О.М Бекетов не полишив
Харків із початком Другої світової війни. Він помирає в окупованому
Харкові у 1941 році від голоду та нервового виснаження.
Ідея створення пам'ятника О.М. Бекетову народилася у стінах
університету у 2004 році. Авторами проекту пам'ятника О.М.Бекетову стали
скульптор Сейфаддін Гурбанов та архітектор Юрій Шкодовський. На думку
С.Г. Чечельницького, «це не просто пам'ятник, це символ нашої
архітектури».
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На сьогодні ХНУБА, що святкує 90 річчя з часу утворення, – сучасний
спеціалізований освітній і науковий центр, ліцензований та акредитований за
вищим (четвертим) рівнем, який готує здобувачів освіти переважно для
Північно-Східного регіону України та багатьох країн далекого зарубіжжя, а
також успішно вирішує науково-технічні завдання формування і розвитку
будівельного комплексу України.

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. Пс - 27 Зайченко Ксенія Миколаївна
Керівник: ст. викл. Ходаківська М. О.
Метою даної роботи є дослідження розвитку зведення будівель та
розвитку будівництва в цілому на території України.
Архітектура української хати створювалася протягом тривалого часу
шляхом вдосконалення прийомів і форм, що відповідали умовам життя
людей, звичаям та їхнім художнім смакам. Від діда – батькові, від батька –
синові передавався набутий досвід, відточувалися грані майстерності,
поліпшувалися професійні прийоми й навички, створювалися народні
архітектурно-будівельні й декоративно-художні традиції.
Традиційне українське житло, хата, надзвичайно цікавий і
оригінальний витвір нашого народу, втілення його світоглядних уявлень,
своєрідний пам’ятник самому народові, точне відбиття його національного
характеру. Українська народне житло пройшло складний і довгий шлях
розвитку: від примітивних до сучасних форм сільського будинку.
Біленька хата – візитка України. Національною прикметою українця
завше були: біла сорочка, біла свита та біла хата. У народній уяві біла барва –
це символ чистоти та душевної краси. Освячений віками звичай мазати й
білити хати став одним з еталонів охайності та культури господарів дому.
Будівельний матеріал – вапно, крейда й глина – є в Україні повсюди й
доступні для будівництва осель.
Стіни давньослов'янських жител зводилися у зруб із плах, брусів або
каркасної конструкції і обмащувалися глиною. Житла переважно були
однокамерні, іноді заглиблені в ґрунт або з підсипкою стін зовні. Внутрішнє
обладнання складалося з дерев'яних лав, полиць, помосту або глинобитної
лежанки.
У житлі суміжних російсько-українських районів поєдналися дві
традиції: вапнування стін зовні і миті стіни зсередини. Периметричне
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планування подвір'я відрізнялося від одно-, дворядної забудови наявністю
споруд, які перпендикулярно прилягали до основної групи.
У горах та лісах, де часті дощі і снігопади, люди будували своє житло
так, щоб воно захистило їх від звірів та негоди і забезпечило найбільш
раціональні умови для експлуатації господарських приміщень. При всіх
типах забудови подвір'я хату як центральну житлову споруду намагалися
відокремити від приміщень, де утримувалася худоба. Хата будувалася у
глибині подвір'я; таке її розміщення – це особливість української садиби.
При одно-, дворядному зв'язку хати і господарських приміщень,
орієнтованому майже завжди перпендикулярно до лінії вулиці, хата виходила
своїм причілком на вулицю. Цей обов'язковий ракурс будинку, який
щонайкраще забезпечував освітлення і прогрівання його приміщень.
З часів давньої Русі на території України відома технологія будівництва
з сирцю. Будинки каркасних конструкцій з лози, очерету обмащували глиною
і білили. Починаючи з XVII ст., камінь широко використовувався в міському,
а згодом і в сільському будівництві.
У кінці ХІХ - на початку ХХ ст. у сільському будівництві з'являються
цегла та інший фабричний матеріал. У мурованих житлах за основу правив
перший ряд габаритного каміння, укладений на землю або заглиблений на
20-30 см, утворюючи цоколь по периметру споруди. Фактично це вже був
стрічковий фундамент.
Підводячи підсумок, можна сказати що для народного житла на всіх
етапах його розвитку була властива схема витягнутої конфігурації.
Найпростішим був тип однокамерного житла із виходом знадвору. Такі
споруди спостерігалися переважно у північних, північно-західних районах. З
часом покращувалось планування будівель та їх інтер’єру, з’являлись нові
конструктивні рішення, які покращували експлуатаційні якості будинку і
залежали від погодних умов місцевості, де було розташоване житло.
Перелік посилань:
1. Церковне мистецтво України: у 3-х т./НАН України, Ін-т народознавства; кол.
авт. – Харків: Фоліо, 2018. Т.І. – 947 с.
2. В. П. Самойлович Українське народне житло (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)
Академія наук УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т.
Рильського. Музей народної архітектури і побуту Української РСР. — Київ: Наукова
думка, 1972.
3. А. А. Русов, Описание Черниговской губернии, т. II, стор. 158.
4. С.А. Токарев, Североукраинская зкспедиция 1945 г. Институт этнографии.
Краткие сообщения, II, 1947. – С. 30.
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ІМІДЖ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА ТЕХНІЧНОГО ВУЗА
Автори: ст-ти гр. ПА-31 Паустовська Марія-Елізабет, Кривуля Олександр
Олександрович
Керівник: ст. викл. Дитюк С.О.
Нова соціально-економічна і політична ситуація в Україні призвела до
зміни як в житті соціальних груп, так і в житті окремо взятої людини
Необхідність формування нового стилю соціальної поведінки, що відповідає
завданням сучасного етапу розвитку суспільства, веде до актуалізації
проблем, пов'язаних з таким явищем, як імідж.
Студент – це частина сучасного суспільства, який шукає себе, своє
місце, який прагне виділитися серед інших, довести, на що він здатний,
показати іншим свій соціальний статус, те становище, яке він хоче зайняти в
суспільстві. Дорогі машини, люксова косметика і бренди заволоділи світом,
змусили залежати багатьох людей від ситуації. Тепер студенти прагнуть
показати свої знання не в галузі наук, а в знанні останніх новинок, марок,
брендів. Як говорив Конфуцій: «У давнину люди вчилися для того, щоб
удосконалювати себе. Нині вчаться для того, щоб здивувати інших». Бажання
«відзначиться» спостерігається в усьому. На нашу думку, на сучасному етапі
розвитку суспільства важлива не тільки внутрішня складова образу, але й
зовнішня, а точніше – їх гармонійне поєднання. Імідж студента ЗВО несе в
себе сукупність зовнішніх особливостей і внутрішніх особистісних якостей
студента, які сприяють ефективності навчальної діяльності. Психологи
виділяють чотири перспективних складових успішного іміджу студента. Це
візуальне сприйняття, інтелектуальне сприйняття, статус несприйняття і
соціальний фон. За цими критеріями можна оцінити студента і визначити
його успішність. Але все найголовніше залежить від самого студента, а саме
вибір – якими будуть ці критерії: позитивними або негативними.
З іншого боку, імідж студента не повинен бути пересічним і занадто
нудним. Він повинен відображати не тільки людину, яка зацікавлена в
отриманні знань і освіти, а й внутрішній світ людини, а саме самого себе.
«Немає сенсу сподіватися, що інші оцінять вас за ваш характер і особистість,
не звернувши уваги на те, як ви виглядаєте», – говорить Брайан Трейсі –
бізнес-тренер, лектор, письменник, автор відомих книг тощо.
В цілому роботу з формування іміджу можна представити у вигляді
такої моделі, що відбиває різноманітні вимоги до ряду необхідних операцій:
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1. Визначення вимог аудиторії. Кожне завдання вимагає опори на той
чи інший сегмент аудиторії, кожна з яких має свої уявлення про все, що
відбувається. Саме цей момент є першою точкою відліку.
2. Визначення сильних та слабких сторін індивіда. Слід реально уявити
не тільки його позитив, але й не менш важливим є знання негативу, оскільки
саме туди може бути спрямований основний удар.
3. Конструювання образу і підведення характеристик об'єкта під
вимоги аудиторії. Це важливий зріз процесу, оскільки практики радять не
стільки опрацьовувати слабкі сторони, щоб їх прикрити, скільки підсилювати
наявні позитивні моменти, оскільки саме така стратегія визнана більш
ефективною.
4. Переклад необхідних характеристик об'єкта в вербальну, візуальну і
дієву форми.
Стосовно до цих завдань розумно виділити такі елементи іміджу:
1. Уміння спілкуватися з аудиторією, бути контактною особою;
2. Займати активну позицію в житті (на противагу замкнутій, закритій
манері самовияву);
3. Виявляти чуйність і доброзичливість (на противагу байдужості або
агресивності);
4. Вміти швидко реагувати на навколишні події та явища,
демонструвати кмітливість;
5. Демонструвати здатність мислити і викладати свої думки в
хорошому логічному форматі.
6. Формувати позитивний зовнішній вигляд, манери поведінки.
7. Реалізувати спільні зовнішні дані, які отримані від народження і
частково сформовані шляхом фізичних вправ (стиль фігури і особи, зріст,
колір волосся і очей, форма рук і ніг).
8. Вираз обличчя, міміка (привітне, доброзичливе, легко реагує на
зовнішній світ; або ж замкнуте, похмуре, абсолютно індиферентне).
9. Стиль погляду (робота очей).
10. Уміння посміхатися, тип посмішки.
11. Прийнята пози, рух корпусу, жестикуляція (під час заслуховування
лекцій, при виступах з доповідями, в процесі розмови з аудиторією).
12. Просторове розташування особистості (в аудиторії на занятті, при
розмові з викладачем або колегами-студентами).
13. Тип одягу й його колір.
У сучасному світі немає дефіциту інформації, необхідно лише
правильно знаходити потрібну і застосовувати її на практиці. Студент
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закладу вищої освіти повинен володіти навичками грамотної «подачі себе» в
соціумі.

СИСТЕМИ ЗНАКІВ У ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОМУ МИСТЕЦТВІ
СХІДНОСЛОВЯНСЬКИХ НАРОДІВ
Автор: ст. гр. Пс - 27 Хлякін Андрій Ігорович
Керівник: ст. викл. Ходаківська М. О.
Система знаків у декоративно-ужитковому мистецтві є надзвичайно
різноманітною і цікавою темою. Дослідження цього питання дозволяє
розкрити глибинні пласти культури сучасних східнослов’янських народів.
Цією
проблематикою
займаються
представники
різних
галузей
гуманітарного знання: історики, мовознавці, археологи, етнолінгвісти,
етнографи, мистецтвознавці тощо.
Українське декоративно-ужиткове мистецтво має прадавнє коріння.
Українські промисли існували ще за доби Київської Русі, про що говорять
історичні довідки й пам’ятки.
Речі створювались не лише для естетичного задоволення, адже
прикрашаючи оселю, вони мали практичне застосування.
Візерунки, що з'явилися в доісторичні часи, не змінювалися протягом
багатьох століть, переходили від одного покоління до іншого, утворюючи
орнаментальний декор. Тому що це – не просто прикраса, це – символи,
тобто своєрідне письмо, графічна фіксація релігійних понять та уявлень, що
виникли набагато раніше писемності. Ці зображення знаків-символів
відігравали роль магічних формул, були графічно зафіксованими моліннями,
що звернені до вищих сил. Якщо подивиться на вигадливі узори стародавніх
народних майстрів, то можна побачити гармонійно поєднані між собою
трикутники, ромби, круги, прямі чи ламані лінії. Ці елементи узорів були
символічними зображеннями людей, води, землі, птахів, сонця. Кожна лінія
чи фігура мали певне значення.
Найпоширеніший знак, що використовувався при оформленні ваз,
килимів, зброї, різьбленні по дереву, тисненні по шкірі, а також в архітектурі,
має назву "давньогрецький меандр", або "безкінечник". Хвиляста лінія, що не
має ні початку, ні кінця, символізує безкінечність і ритмічність руху води,
життя, усього світу. Найбільш глибокий зміст цей символ має в розписі
пасхальних яєць. Нанесений на сферичну поверхню яйця, він дійсно не має
закінчення, проходить по поверхні яйця, ніби екватор по земній кулі. Цей
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символ є оберегом від злих сил, які, за повір'ям, одного разу потрапивши в
цю безкінечну лінію, будуть вічно кружляти по ній і ніколи вже не зможуть
завдати шкоди. Пряма горизонтальна лінія означала Землю, це ознака
повного спокою. Горизонтальними хвилястими лініями позначалась Вода
земна (річки, озера) – свідоцтво схвильованості. Це один із найдавніших
символів українського фольклору. Вода в уявленнях предків була матір'ю
всього живого. Гачкуватий хрест, чи "триріг" (або "тринінг", "трикветр"), –
символ Вогню, чоловічої сили. Він виник ще в кам'яну добу. Вогонь –
посланець Сонця на землі, він дає людям світло, тепло, їжу.
Коло – символ Сонця. Воно може бути із крапками, або хрестом
всередині, а також у вигляді кола з променями, пізніше його зображують
восьмипелюстковою розеткою або квіткою. Його уявляли як отвір, крізь який
видно справжнє яскраве небо, як Око Боже чи свічу, яку носять янголи.
Сонце – це небесний вогонь, який люди завжди шанували й возвеличували.
Птахи символізували настання весни, врожай та багатство. На думку
стародавніх людей, пташка – посланець Бога на Землі, отож втілює в собі
символи вічності, безсмертності душі.
Дві схрещені лінії – символічне зображення блискавки.
«Драбинка» – символ сходження до вершин духовності, до Бога, до
кращого життя. Людина вірила, що драбиною можна піднятись на небо.
Квадрат чи ромб, поділений на кілька частин із крапками в кожній, –
символ засіяного поля чи садиби. Крапочки означають зерно, що має
прорости. У цьому символі закладена ідея плодючості полів, а також людей.
Під час розкопок поселень Трипільської археологічної культури знайдені
фігурки богині плодючості Рожаниці. На животі жіночої фігурки
намальовано ромб.
Трикутник також є поширеним символом. Поєднання трьох елементів:
Землі, Води та Вогню є знаком триєдності світобудови, своєрідною
формулою життя. У християнстві триєдність – Отець, Син і Дух Святий.
Зображення розгорнутої спіралі – це символ зародження нового життя
й вічного руху. Його називають "кучері" чи "завиток". Цей елемент
зустрічається і на виробах сьогодення, і в розкопках при оформленні
керамічних горщиків.
Отже, образні знаки накопичувалися і удосконалювалися століттями.
Орнаменти використовувалися в різних видах творчості народу: гончарне
ремесло, різьблення по дереву, ткацтво, вишивка, а також в архітектурі.
Люди не лише зображували ці знаки, а й умілі їх читати. За народними
віруваннями, знаки-символи не тільки прикрашали житло, одяг і предмети
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побуту, а й охороняли, захищали людину від поганого ока, злих духів,
приносили щастя – тому їх називали оберегами.
Розгадуючи символи наших предків, ми починаємо розуміти їх
ставлення до навколишнього світу, до природи. Наступні покоління берегли і
примножували символи, які означають добро, удачу, достаток, щедрі врожаї,
а також свідчать про те, що наш народ здавна був одним із найталановитіших
у світі.

МАРОККО НА КАРТІ СВІТУ
Автор: ст. підготовчого відділення Мохаммед Лігзалі
Керівник: ст. викл. Тесаловська О.Б.
Марокко – повна офіційна назва Королівство Марокко – держава в
Північно-Західній Африці.
Країна офіційно називається Магрібіяту, буквально – «королівство
Магрибу», крім того, в країні існують самоназви – «далекий Захід», і –
Маррáкіш, назва від міста, який в середні століття був однією з її столиць. У
Європі в кінці XIX століття набула поширення французька форма назви
країни Maroc, що використовувалась в різних варіантах написання: Morocco,
Marok, Marokko тощо. Винятком є Іспанія – по-іспанськи країна називається
Marruecos.
Марокко – дуалістична монархія, що закріплено в конституції.
Виняткова влада зосереджена в руках короля і його ради міністрів. Король
підписує всі закони, його право (вето) може бути подолане двома третинами
голосів обох палат Національної Асамблеї. Він призначає всіх суддів своїми
указами, затверджує зміни в конституцію, оголошує війну і командує
збройними силами. Уряд, очолюваний прем'єр-міністром, призначається
королем, який може зняти з посади окремих міністрів за запитом прем'єрміністра.
Конституція передбачає три види судів: цивільні, релігійні та
спеціальні. Королівські збройні сили також знаходяться під контролем
короля.
Населення становить 34,9 млн осіб. Це четверта в світі за чисельністю
населення арабомовна країна після Єгипту, Судану і Алжиру. Близько 60%
населення – араби, 40% – бербери. Європейці складають 60 000 чоловік (в
основному французи, іспанці й португальці), євреї близько 3000. Омивається
на півночі водами Середземного моря і на заході – Атлантичного океану.
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Гібралтарська протока відокремлює Марокко від Європи. На сході і
південному сході межує з Алжиром, на півдні – з Західною Сахарою ( влада
Марокко вважає Західну Сахару своєю територією). Південно-східна межа в
пустелі Сахара точно не визначена.
Загальна площа країни – 446 550 км². За цим показником Марокко
займає 57-е місце в світі.
Загальна протяжність сухопутних кордонів – 2018 км. У тому числі з
такими країнами як: Алжир – 1559 км, Західна Сахара (окупована Марокко) –
443 км, Іспанією (Сеута) –6,3 км, Іспанія (Мелілья) – 9,6 км. Фактично
Марокко контролює більшу частину Західної Сахари, тому межує з Вільною
Зоною Західної Сахари – 2200 км.
Берегова лінія країни: 1835 км.
На північному узбережжі Марокко розташовані іспанські ексклавів
Сеута і Мелілья. Країна ділиться на чотири фізико-географічні регіони: ЕрРиф, або гірський район, що лежить паралельно середземноморського
узбережжя; Атлаські гори, що протягнулися через країну з південного заходу
на північний схід від Атлантичного океану до Ер-Рифа, від якого їх відділяє
западина Таза; регіон великих прибережних рівнин атлантичного узбережжя;
долини, що лежать на південь від гір Атласу, що переходять в пустелю.
Найвища точка країни – гора Тубкаль (4165 м) – знаходиться в хребті
Високий Атлас. Ер-Риф піднімається до 2440 м над рівнем моря, Себха-Тах –
саме низько розташоване місце в Марокко – 55 метрів нижче рівня моря.
Головні річки країни: Мулуя, що впадає в Середземне море, і Себу, що
впадає в Атлантичний океан.
В цілому ж території, придатні для сільського господарства, займають
12% площі країни (9 млн га), стільки ж займають ліси, 25% територій
займають гори, решта – це посушливі напівпустеля і пустеля (в основному на
півдні і південному сході країни).

ОСНОВНІ ПОРУШЕННЯ МОВНИХ НОРМ
У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Автор: ст. гр. КН-11 Ханджян Олександр Вадимович
Керівник: канд. філол. наук, доц. Мілєва І.В.
Засоби масової інформації (ЗМІ) активно реагують на суспільні
процеси, що відбуваються на сучасному етапі розвитку суспільства, і
відбивають їх, маючи великий вплив на громадську свідомість. Здатність
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швидко й майже повністю охоплювати найширші аудиторії дає їм змогу
формувати суспільну думку, визначати духовні цінності. Тому мова ЗМІ є
важливою й актуальною проблемою сучасних досліджень.
Мова ЗМІ є засобом не лише здійснення соціальної влади, а й
формування світогляду та світосприйняття людей. Порушення мовних норм
у ЗМІ, яке, на жаль, часто трапляється, негативно впливає на мовлення носіїв
певної спільноти.
На порушення мовних норм у ЗМІ звертали увагу такі дослідники, як Б.
Антоненко-Давидович, О. Пономарів, Н. Непийвода, О. Сербенська, А.
Капелюшний, В. Русанівський, П. Дудик, Л. Мацько, Д. Григораш та ін.
Порушення мовних норм можна спостерігати, мабуть, упродовж усього часу
існування мови. Мають місце вони й на початку ХХІ століття.
На сторінках газет, по радіо, з екранів телебачення доволі часто можна
прочитати й почути згрубілу лексику, спрямовану на те, щоб образити честь і
гідність інших людей, заплямувати їхній авторитет у суспільстві.
Трапляються навіть випадки вживання слів, які належать до шару згрубілої
лексики. Навіть бувають випадки, коли журналісти роблять неприпустимі
помилки. Так, у газеті «Урядовий кур’єр» замість того, аби вжити вислів діти
з порушенням обміну речовин або діти, чия маса тіла перевищує звичну,
журналіст пише: Донедавна діти-товстуни в Україні були радше винятком,
ніж правилом, а зараз, здається, ситуація змінюється. Діти-товстуни ‒ пряма
назва, позначена негативною конотацією. Пряме найменування, звичайно,
необхідно було замінити евфемізмом.
Важливою проблемою сучасної публіцистики вважається також
засмічення мовлення надмірним використанням жаргонізмів. Жаргонне
мовлення властиве переважно людям з невисоким рівнем культури. Якщо
раніше публіцистичний стиль був зразком використання літературної мови,
то зараз спостерігається протилежне явище. Прикладом можуть бути такі
вислови: «Засобів відшити позичальника більше, ніж достатньо», «У країні,
де бабло і дрібні інтереси завжди перемагають, ніякою Конституцією
державу не побудувати» та ін. У наведених прикладах замість слова відшити
потрібно вжити позбутись, а замість бабло використати гроші тощо.
Численні помилки спостерігаються при словозміні та вживанні
числівників української мови. Особливо проблемним є відмінювання
числівників, де українська мова виразно виявила риси своєї індивідуальності,
які доволі непрості для засвоєння, зокрема, в умовах білінгвізму. Так, значну
складність становить правильна вимова українського фрикативного звука [г],
який існує в більшості мов, сформованих на слов’янській основі. Журналісти
намагаються вимовляти його як задньоязиковий дзвінкий звук, схожий на
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російський. Інтерференція з російською мовою дає про себе знати і при
вимові слів з буквою щ, яка в українській мові, на відміну від російської,
завжди позначає два тверді звуки – [шч]: [шчо], а не [що]; [шчасливий], а не
[щасливий].
Інтерференція відчутна на лексико-граматичному рівні й у порушенні
норм лексичної і граматичної сполучуваності. Доволі часто журналісти,
повідомляючи інформацію, використовують словосполучення не дивлячись
на обставини замість нормативного незважаючи на обставини, здавати
екзамен замість складати іспит (екзамен), це до нього не відноситься замість
це його не стосується.
Певну роль у провокуванні помилок в мовленні відіграє використання
лексичної кальки, унаслідок чого з’являються вислови це являється
прикладом замість це є прикладом, це лишній раз доказує замість це зайвий
раз доводить, послати заказним листом замість надіслати рекомендованим
листом, дошка об’яв замість дошка оголошень.
Таке саме калькування зачіпає і граматичний рівень. Це яскраво
простежується на прикладі утворення вищого ступеня порівняння
прикметників, наприклад, використання словосполучення самий активний
член певного угрупування замість найактивніший член певного угрупування.
До цієї ж категорії складності належить і використання невластивих
українській мові деяких активних дієприкметників, наприклад, поширене
орендуючий замість українського орендатор.
Отже, слухачі щодня беруть немало інформації із ЗМІ. Шлях викладу
цієї інформації впливає на свідомість реципієнтів та формує їхню мовну
картину світу. Дуже важливим є те, наскільки журналіст обізнаний щодо
норм мовної системи й правильно використовує ці норми під час офіційного
спілкування. Тому з проблемою порушення норм мови потрібно боротися,
оскільки це впливає на майбутнє мовної системи.

НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ МАРОККО
Автор: ст. підготовчого відділення Хажар Ламаізі
Керівник; ст. викл. Ігнатова В.В.
На півночі Африканського континенту розташувалося Королівство
Марокко. Марокко, або арабською, Магриб аль Акса, означає «далекий
захід». У цій країні змішалися багато культур і традиції: від Карфагена,
пізніше завойованого римлянами, до іспанських колоністів.
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Марокко, держава, в якій змішані звичаї місцевих берберських племен,
тонкощі Сходу і європейські цінності іспанців і французів. Марокко – країна
контрастів, змішання культур, яскравих фарб і доброзичливого народу.
Марокканці дуже гостинні, навіть якщо і зовсім небагаті. Гість для
марокканця завжди важлива і шанована людина. Йому обов'язково
запропонують все найкраще, що є в будинку. За стародавнім звичаєм
особливо почесному гостю підносять фініки і молоко. Ця основна їжа
кочівників Сахари стала марокканським хлібом-сіллю. Кожного гостя
обов'язково напоять зеленим чаєм. У Марокко завжди п'ють зелений чай, так
як він став невід'ємною частиною їхнього традиційного м'ятного чаю, який
навіть жартома називають "марокканським віскі". Швидше за все, у гостях
доведеться випити не менше трьох чашок м'ятного чаю: від четвертої можна
буде відмовитися, не ризикуючи перед господарями здатися неввічливим.
Тим не менш, це не така вже й стара традиція, зародилася вона
порівняно недавно, в середині 19 століття.
Марокканці охоче ведуть бесіди на різні теми. Вони не забудуть
поговорити один з одним про особисте життя, робочі справи й інших людей.
Жителі Марокко люблять поговорити і не соромляться цієї національної
особливості. При розмові прийнято докладно відповідати на питання, це є
проявом дружелюбності і ввічливості в Марокко.
Марокканці пишаються своєю культурою і традиціями і дбайливо їх
зберігають. Найбільш яскраво культурні традиції Марокко видно в народних
ремеслах, яким більше тисячі років.
Марокканська культура не однорідна і залежить від географічного
розташування. Оскільки на території держави раніше жили безліч племен, їх
культура хоч і має загальні характеристики, все ж відмінна.
Головна гордість Марокко – килими і тканини. Недарма марокканська
дівчина, яка вміє ткати килими, буде бажаною нареченою для будь-якого
марокканця. Всі килими тчуть вручну з натуральних тканин і овечої вовни.
Марокканські килими бувають двох видів – рабатські й берберські.
Найдорожчими вважаються рабатські вузлові килими, метр такого килима
може коштує великих грошей.
Ознакою високого статусу жінки в Марокко є ювелірні прикраси.
Прикраси виготовляють в основному зі срібла. Золото бербери не надто
шанують, вважаючи його металом диявола.
Виготовленням ювелірних виробів займаються чоловіки; і це ремесло,
як і жіноче килимарство, є частиною сімейних традицій, секрети передають
від батька до сина.
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Стиль ювелірних прикрас можна розділити на іспано-мавританський і
берберський. Берберський стиль характерний більш стриманими кольорами і
простими формами з химерними орнаментами. Іспано-мавританський стиль
славний своєю ажурністю і здатністю авторів заповнювати орнаментом увесь
наявний простір цілком.
Традиції дбайливо зберігаються і передаються з покоління в покоління.
Марокканці пишаються своєю культурою і традиціями.

ТРАДИЦІЇ МАРОККАНСЬКОГО КИЛИМОВОГО МИСТЕЦТВА
Автор: ст. гр. А-18 Хассумі Хішам
Керівник: ст. викл. Черногорська Н.Г.
Марокканські килими відомі світові давно. Уже в VII столітті
берберські жінки плели килими з верблюжої й овечої вовни, застосовуючи
натуральні барвники. Іноді шерсть зовсім фарбували. Килими потрібні були
для побуту. Килимами застилали підлоги і завішували стіни наметів, їх
використовували в якості спального приладдя (ковдр, матраців) і
перегородок між окремими «зонами». Кочові племена споруджували з
килимів надійні і теплі намети. І сьогодні призначення килимів не змінилося.
Зустрічається два види марокканських килимів – традиційні берберські
і рабатські, виконані у вузликовій техніці плетіння. Кажуть, що вузлові
килими з арабськими візерунками з'явилися в Марокко в XVII столітті, коли
в країну масово втікали андалуські мусульмани, які й поділилися з
берберськими племенами азами перського килимарства.
Кожна берберська дівчина, яка бажає вдало вийти заміж і завоювати
пошану серед одноплемінників, повинна освоїти килимарство. Так, такі
традиції досі живуть у сучасному Марокко, особливо в найвіддаленіших
берберських поселеннях, де ось вже багато століть з покоління в покоління
передають секрети килимового ремесла.
Походження рабатських килимів пов'язано з легендою про лелеку, який
зронив занесений з Туреччини клапоть на терасу одного з будинків Рабату.
Малюнок сподобався, і місцеві майстрині – а килими тчуть в Марокко жінки,
дівчата і зовсім маленькі дівчатка – почали створювати нові килими, несхожі
на традиційні, але не менш прекрасні у своєму виконанні. Рабатські килими
красиві і складні – в одному квадратному метрі іноді вміщається 150 тисяч
вузликів. Вузлові килими відрізняються яскравими рослинними візерунками,
розташованими на бордюрах виробів. У центр полотна вплітають орнамент і
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оточують його мініатюрними квіточками, листям і рослинами. Вони
відрізняються симетричністю, класичним дизайном і характерною
кольоровою гамою в синіх, червоних і сірих відтінках. Особливо цінними є
вироби з Рабату з густим і пишним ворсом. Цінителі з багатою уявою
порівнюють такий килим з ідеальним садом, населеним рідкісними
рослинами і дивними квітами мрій. Старовинні рабатські килими можна
побачити в музеях народної творчості.
Берберські килими відрізняються від рабатських. Вони асиметричні,
примітивні у виконанні і унікальні неповторністю візерунків. Плетуть їх
племена, які проживають у сільських регіонах поблизу міст Фес і Мекнес,
Урзаат і Маракеш. Берберські майстрині вплітають у візерунки стародавні
орнаменти, кожен з яких несе в собі певне значення.
У кожного племені – своя історія і власні візерунки. Один з них можна
побачити особливо часто – це ромб, розміщений між яскравими прямими
лініями. Бербери наділяють його магічним змістом – він служить своєрідним
дзеркалом, завдання якого – відображення недобрих поглядів і поганих
задумів. Рука Фатіми, вплетена в малюнок килима, вбереже будинок від злих
духів. Образи павуків і крабів повинні захистити сім'ю від зла і темряви. Як
оберег використовують зображення змій, скорпіонів і ящірок. Вважається,
що дракон подарує здоров'я і збереже в родині достаток.
Кожна берберська жінка повинна зв'язати три килима. Ткати свій
перший килим дівчинка починає в 12 років, і він призначений майбутньому
чоловікові. Зазвичай це невеликий килимок з простими і наївними дитячими
малюнками. Другий килим заміжня берберка в'яже для сім'ї – в білу основу
вона вплітає свої думки, ділиться надіями і планами на майбутнє. Третє ж
полотно – для спадкоємців, і воно містить історію сім'ї, символи племені і
настанови нащадкам.

МОВНІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ
Автор: ст. гр. А-27 Ражміл Саад
Керівник: ст. викл Скрипник Л.В.
Ні у кого не викликає сумнівів факт, що людина не може мислити, не
вдаючись до допомоги мови. Наше мислення може існувати тільки на базі
мови. Ще древні греки використовували слово «logos» для позначення слова,
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мови, розмовної мови і одночасно для позначення розуму, думки. Розділяти
поняття «мова» і «думка» стали пізніше.
У цій роботі ми зробимо невеликий аналіз, як професійні особливості
архітектора (образне мислення, розвинений художній смак, знання історії
світової культури) сприяють формуванню специфічного мовного багажу
людини цієї творчої професії.
По-перше, необхідно відзначити, що мову архітекторів потрібно
розглядати як професійну мову інженерів-будівельників з одного боку, і як
мову діячів мистецтв – з іншого.
По-друге, дослідження професійної мови архітекторів показали, що для
неї характерні такі особливості:
1) вона є в значній мірі міждисциплінарною, а це значить, що словник
містить лексику різних областей знань;
2) використовує багато слів і понять з мови повсякденного спілкування;
3) в порівнянні з іншими професійними мовами менш стандартизована.
Аналізуючи специфічні особливості мови архітектора, ми виявили, що
на одне дієслово припадає півтора прикметника і цілих чотири іменники.
Цікаво, що очолює список іменник, а конкретно «проект», і замикає слово
«реалізація». Аналіз прикметників показує, що архітектори не забувають
зайвий раз додати «свій» проект і розповісти про «своє» бачення. У цій
спробі зробити щось «своє», архітектори прагнуть бути несхожими й
«іншими». Хоча варто відзначити, що слово «наш» все-таки зустрічається
частіше, ніж «мій», що говорить про хорошу командну культуру. Якщо
скласти всі слова наших архітекторів, то виходить, що у світі реалізують
«великі» і «важливі» проекти, найчастіше «житлової» функції і при цьому
«сучасної» і «цікавої» архітектури.
Дієслова, як не дивно, не домінують за частотою вживання. Слово
«говорить» займає головну позицію. Судячи з того, скільки разів
зустрічаються слова «може», «робить» і «працює» архітектор, годі й шукати
слова «спить» або «відпочиває». Це говорить про те, що професія архітектора
– це величезна праця, і всі сили спрямовані на те, щоб реалізовувати свої ідеї.
Мова архітектора, звичайно, на 70% складається з професійної
термінології. Це характеризує архітектора як знавця своєї справи і любителя
називати всі речі своїми іменами. Якщо звичайна людина почує хоча б пару
слів з наведеного нижче списку, то без допомоги професіонала або словника
архітектурних термінів йому, швидше за все, буде не розібратися.
Барельєф – вид рельєфної скульптури, в якій опукла частина
зображення виступає над площиною фону не більше ніж на половину свого
об'єму.
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Канелюри – вертикальні жолобки на стовбурі колони.
Контрфор – підпора, стовпоподібний виступ стіни, що збільшує її
стійкість.
Фронтон – верхня частина фасадної стіни, зазвичай у вигляді
трикутника, обмежена схилами даху і відокремлена від стіни карнизом.
Ентазіс – невелике потовщення стовбура колони в його середній
частині. Архітектор людина творча, тому так само творчо він підходить до
мовного запасу, яким користується. Ймовірно, саме тому особливе місце в
мові архітектора займає професійний сленг.
Сленг дуже часто не відрізняється високим рівнем вживання
професійних слів, так як використана лексика змінена і утворена від
звичайних, знайомих всім слів. Але навіть тоді не завжди звичайна людина
може зрозуміти їх правильне значення. Сленг надає звичайним словами
нового смислового забарвлення.
На наш погляд, деякі усталені в архітекторів і дизайнерів фрази
додають предметам особливу характеристику і образність і говорять про
розвинене почуття прекрасного у представників цієї професії. Наведемо
кілька прикладів:
Веніціанка – будь-яке декоративне покриття аж до рідких шпалер.
Загламурити – внести елемент розкоші.
Інтер'єрник – дизайнер інтер'єру.
Карандашисти – архітектори або конструктори, що не визнають
комп'ютерну графіку.
Суміжники – всі, хто задіяний у проекті, крім будівельників.
Ескізник – ескізний проект, початкова стадія проектування або
неповний, урізаний.
Виходячи з цього невеликого дослідження, можна зробити такий
висновок: лексичний запас архітектора досить специфічний. З одного боку,
архітектор це митець, дизайнер, відкритий світу людина, з розвиненою
уявою. Але з іншого боку, його словниковий запас повинен показати його як
майстра своєї справи, людину з почуттям відповідальності. Його
термінологія недоступна звичайній людині і носить вербальний характер.
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ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ МЕТОД
САМООСВІТИ
Автор: ст. гр. А-22 Харрі Хажар
Керівник: ст. викл. Греул О.А.
За родом своєї діяльності нам, майбутнім архітекторам, просто
необхідно володіти навичками публічного виступу. Адже презентація
проектів – це один з основних напрямків у роботі. Але важливий такий факт:
тільки 10% з доповіді залишається в пам'яті слухача, у доповідача – до 90%.
Таким чином, публічний виступу – найважливіший метод самоосвіти.
Як же швидко і грамотно підготувати будь-яку тему доповіді, впевнено
триматися перед аудиторією і цим досягти ефективність своєї роботи? При
підготовці важливо враховувати фактори успішної презентації: відмовитися
від думки, що ви повинні бути завжди досконалі, уявляйте результат, який
хочете отримати, продумайте зміст, любіть ваших слухачів, відпочивайте і
уникайте стресів, попрацюйте над своїм іміджем. Не варто недооцінювати
важливість невербальної частини вашого виступу. Цікаво, що близько 60%
інформації кожен з нас отримує саме з невербальних джерел. Якщо словами
можна ввести кого-то в оману, то ваші жести на підсвідомому рівні будуть
прочитані правильно. Зовнішній вигляд виступаючого, відстань до нього,
тембр голосу, манера поведінки, міміка і інтонація відносяться до
невербального спілкування.
Публічна мова – явище творче, складне. Щоб добитися потрібного
ефекту, оратору необхідно урізноманітнити арсенал прийомів впливу на
аудиторію.
Можна
порекомендувати,
зокрема,
такі
прийоми:
співпереживання (оратор не приховує своїх емоцій, переживає разом з
аудиторією); апеляція до подій, відомих оратору й аудиторії; опора на
приклади з власного досвіду; звернення до аудиторії.
Перед початківцем-оратором завжди стоїть питання: читати лекцію або
заучувати напам'ять? Краще ситуація, коли оратор виголошує текст
напам'ять, іноді заглядаючи до нього, щоб не відійти від теми або щоб
точніше відтворити цитату, потрібне формулювання, статистику, цифрові
завдання. Головне – програмувати себе на той результат, який вам потрібен.
Досвід – основний ключ до того, щоб стати хорошим оратором.
Почніть з проголошення тостів у знайомої компанії. Після цього практикуйте
гучний голос в громадських місцях. Це допоможе вам подолати страх
негативної реакції оточуючих. Потім ви помітите, що ваш тон стане більш
поважним і поблажливим. Придбавши впевненість, почніть діяти вже на
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роботі. Намагайтеся ставити питання доповідачам. Це допоможе вам
подолати страх опинитися в центрі уваги. Отже, у вас з'явитися тяга до
самостійних виступів. Дізнавшись всі засоби виразності мовлення і
позбувшись фобії, ви, безсумнівно, станете чудовим оратором.

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ
Автор: ст. гр. А-17 Марва Фаділ
Керівник: ст. викл. Бєлікова О.В.
Спілкування є надзвичайно складним і ємним поняттям. Часто воно
трактується як взаємодія двох і більше людей з метою встановлення і
підтримки міжособистісних відносин, досягнення загального результату
спільної діяльності. Спілкування є досить багатогранним явищем. Воно являє
собою і ставлення людей один до одного, і їх взаємодію, і обмін інформацією
між ними, їх духовне взаємопроникнення. Спілкування є предметом
вивчення багатьох наук.
Спілкування для психолога – це, перш за все, закономірності перебігу
психічної діяльності людей, що спілкуються один з одним за певними цілями
в певних умовах його діяльності.
У практиці наукового аналізу широкого поширення набули різні
варіанти поєднань власне психологічного підходу до спілкування з
підходами до нього з боку інших наук (соціологія, філософія, педагогіка та
ін.).
Педагогічне спілкування – специфічне міжособистісне взаємодія
педагога й учня, опосередковане засвоєння знань і становлення особистості в
навчально-виховному процесі. Часто педагогічне спілкування визначається в
психології як взаємодія суб'єктів педагогічного процесу, здійснюване
знаковими засобами і спрямоване на значущі зміни властивостей, станів,
поведінки і особистісно-смислових утворень партнера. Спілкування –
невід'ємний елемент педагогічної діяльності; поза ним неможливе
досягнення цілей навчання і виховання.
У психолого-педагогічній літературі існують різні трактування
педагогічного спілкування. Наведемо деякі з них. Наприклад, А.Н. Леонтьєв
педагогічне спілкування визначає як «професійне спілкування викладача з
учнями на уроці і поза ним (у процесі навчання і виховання), що має певні
педагогічні функції і спрямоване (якщо воно повноцінне і оптимальне) на
створення сприятливого психологічного клімату, а також на іншого роду
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психологічну оптимізацію навчальної діяльності і відносин між педагогом і
учнем всередині учнівського колективу». І.А. Зимова звертає увагу на те, що
педагогічне спілкування «як форма навчального співробітництва є умова
оптимізації навчання і розвитку особистості самих учнів».
Основна мета педагогічного спілкування полягає як у передачі
суспільного і професійного досвіду (знань, умінь, навичок) від педагога
учням, так і в обміні особистісними смислами, пов'язаними з
досліджуваними об'єктами і життям в цілому. У спілкуванні відбувається
становлення (тобто виникнення нових властивостей і якостей)
індивідуальності як учнів, так і педагогів.
Крім інформаційної функції, можна виділити і ряд інших, наприклад:
• контактну – встановлення контакту як стану обопільної готовності до
прийому і передачі навчальної інформації;
• спонукальну – стимуляцію активності учня, котра спрямовує його на
виконання тих чи інших навчальних дій;
• амотивну – спонукання учня до потрібних емоційних переживань
(«обмін емоціями»), а також зміна з його допомогою власних
переживань і станів тощо.
Педагогічне спілкування створює умови для реалізації потенційних
сутнісних сил суб'єктів педагогічного процесу.
Вища цінність педагогічного спілкування – індивідуальність педагога й
учня. Власна гідність і честь педагога, гідність і честь учнів – найважливіша
цінність педагогічного спілкування.
У зв'язку з цим провідним принципом педагогічного спілкування може
бути прийнятий імператив І. Канта: завжди ставитися до себе і учня як цілі
спілкування, у результаті якого відбувається сходження до індивідуальності.
Імператив - безумовна вимога. Саме це сходження до індивідуальності в
процесі спілкування і є вираженням честі і гідності суб'єктів спілкування.
Педагогічне спілкування має орієнтуватися не тільки на гідність
людини як найважливішу цінність спілкування. Велике значення для
продуктивного спілкування мають такі етичні цінності, як чесність,
відвертість, безкорисливість, довіра, милосердя, вдячність, турбота, вірність
слову.
Ефективність педагогічного спілкування в чималому ступені
визначається особистісними якостями вчителя. Серед них можна виділити
чотири групи: показники комунікативного плану; показники індивідуальноособистісного плану; показники загального соціально-психологічного плану;
показники морально-етичного плану.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗТАШУВАННЯ МАРОККО
Автор: ст. підготовчого відділення Лахлан Елмехді
Керівник: ст. викл. Мартинова І.Є.
Марокко – арабська країна, розташована в північно-західній частині
африканського континенту. Офіційно відома як Королівство Марокко,
столицею якої є Рабат, а Касабланка – найбільше місто і економічна столиця
країни. Береги Марокко омиваються Атлантичним океаном і Середземним
морем. На північному узбережжі Марокко розташовані іспанські ексклави
Сеута і Мелілья. Гібралтарська протока, що відокремлює Марокко від Іспанії,
досягає лише 15 км ширини. Площа Марокко становить близько 446,550
тисяч квадратних кілометрів.
Одна з ключових особливостей Марокко – це столиці країни. Держави з
двома столицями – не така вже й рідкість. А ось п'ять столиць, як у Марокко,
зустрінеш не всюди. Це королівство прославили в середні століття три міста
– Фес, Марракеш і Мекнес, які по черзі були центрами держави, що
простягалася в свої кращі часи від Тріполі до Толедо. На згадку про це вони
нині так і називаються – «імперські міста». Королі Марокко люблять ці
символи своєї колишньої могутності і зберігають в них офіційні резиденції. Є
в королівстві і постійна «адміністративна», як кажуть марокканці, столиця –
Рабат. Нарешті, країна має ще й п'яту, економічну столицю – Касабланку, яка
за кількістю жителів перевершує перші чотири, разом узяті.
Марокко славиться привабливими природними пейзажами, що робить
його місцем, яке притягує безліч туристів як ближнього зарубіжжя, так і
дальнього
зарубіжжя.
Географічний
ландшафт
країни
вражає
різноманітністю, тут чимало гірських територій, рівно як і пустельних або
родючих приатлантичних рівнин. Три великі гірські ланцюги, розташовані
паралельно один одному, наче порізали всю країну з південного заходу на
північний схід. А південні і південно-східні землі були засипані пісками
Сахари кілька тисячоліть тому.
Марокко славиться своєю гостинністю, хорошими і щедрими
жителями, їх доброзичливістю до відвідувачів країни і туристів, що спонукає
повертатися сюди знову і знову.
Клімат у Марокко теплий і дуже комфортний. Мабуть, найбільшою
відмінністю його є те, що яскраве сонце світить тут цілий рік, включаючи
зимовий період.
У різні періоди своєї історії, Марокко зазнала на своїй території безліч
цивілізацій і культур, що сприяло перетворенню його в видатний культурний
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центр світу. Серед представників цих культур були римляни, фінікійці,
маври, вандали і євреї. Як наслідок цього Марокко також відрізняється своєю
різноманітною і неповторною архітектурою, архітектурними пам'ятками та
славною давньою історією, яка зробила Марокко однією з найвидатніших
країн в арабському світі.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА МОЛОДІЖНУ
КОМУНІКАТИВНУ КУЛЬТУРУ
Автор: ст. гр. А-15 Захур Аміна
Керівник: ст. викл. Бессонова Н.М.
Інтернет міцно увійшов у наше життя, і тепер ми вже не можемо
уявити своє існування без відвідування своїх сторінок у соціальних мережах
як мінімум кілька разів на тиждень. Вплив соціальних мереж на людину все
більше і більше турбує вчених. Соціальні мережі з'явилися відносно недавно,
викликавши величезний інтерес у користувачів всесвітньої павутини.
Спілкування, пошук інформації і друзів за інтересами, обмін новинами,
можливість слухати музику, дивитися відео і фотографії – все це, здається,
було складно колись собі уявити.
Чи не буде новиною, якщо скажу, що соціальні мережі відіграють
велику роль у нашому житті. Щодня мільйони людей спілкуються,
домовляються про зустріч, шукають інформацію саме в соціальних мережах.
І найактивнішими користувачами є молодь.
Мої друзі мало гуляють на вулиці, рідко ходять в місця відпочинку та в
гості до друзів, замінивши все це на віртуальне «життя» всередині
соціальних мереж. Фото роблять не для збереження приємного моменту в
житті, а щоб викласти ці фотографії в соціальну мережу і побачити під ними
кілька позитивних коментарів і отримати чергову порцію «лайків». Цей
список можна продовжувати, але проблема зрозуміла. Не можна замінювати
«живе» спілкування на віртуальне, ми втрачаємо контроль над своїм
справжнім життям і перебільшуємо віртуальні цінності.
Зараз з'явилися нові способи комунікації, нові соціальні мережі, які
мають неоднозначний вплив на наш розвиток особистості. Багато молодих
людей щодня відвідують соцмережі і знаходяться там більше 6 годин.
Хоча у багатьох моїх друзів соціальні мережі позитивно впливають на
спілкування з людьми в реальності, допомагають в організації відпочинку,
тому що з'являється більше можливостей для спілкування на відстані, обміну
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мультимедійною інформацією. Ви ж не будете заперечувати, що головною
причиною використання соціальних мереж у нашому середовищі є
спілкування.
І дійсно, комунікація в соціальних мережах – це високий комфорт у
спілкуванні з рідними, друзями, незалежно від того, у якій точці земної кулі
вони знаходяться.
Мова соціальних мереж – це швидке спілкування, що дуже зручно в
наш час. Ми можемо швидко передати думку. Зазвичай листування йде
відразу з декількома людьми, і тому тут швидкість теж важлива. Така мова
робить спілкування простим, зрозумілим і веселим. Це дає можливість вільно
спілкуватися на будь-які теми. Багато перестають відчувати самотність і не
залишаються зі своїми проблемами один на один. У наш час це дуже
важливо.
Ми можемо спілкуватися в будь-який час доби, прочитати
повідомлення і відповісти на нього, коли у нас є час. Можна займатися
самоосвітою, адже в соцмережах багато навчальних груп. Я почала вивчати
російську мову ще до приїзду в Україну. І допомогли мені в цьому групи в
соціальних мережах.
Але правда і в тому, що спілкування в соціальних мережах займає
багато часу. Інтернет-спілкування часто містить багато некультурних фраз і,
звичайно ж, витісняє реальне спілкування. Міміку, емоції, інтонації, жести
замінюють значки і смайли. Багато спілкуючись в Інтернеті, прикрашають
свої якості, здібності і зовнішність, створюють ідеальний образ. Звичайно,
скинути маску і стати звичайною людиною вже не цікаво. Для невпевнених у
собі людей соцмережі стають заміною справжнього життя. І це серйозна
психологічна проблема.
Соціальні мережі можуть завдати певної шкоду і здоров'ю:
гіподинамія, зниження зору через багатогодинного сидіння за комп'ютером.
Під час живого спілкування з людиною не можна поставити «смайл».
Через поняття «додати в друзі», «видалити з друзів», багато хто думає, що в
реальному житті так само просто будуються відносини, а це не так. Додай на
сторінку свічку пам'яті за загиблими, «лайк» замість слів подяки або
підтримки ... Замість реальної допомоги людям, таких потрібних слів у
певній ситуації – людині в мережі здається, що він, додавши картинку,
зробив справу.
Ще я впевнена в тому, що соцмережі володіють великим ризиком
виникнення залежності. Людина, що потрапила в таку залежність, стає менш
активною, не виникає бажання вчитися, займатися спортом, жити реальним
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життям молодих людей. У багатьох відсутність доступу до Інтернету може
викликати справжню психічну проблему.
Крім того, соціальні мережі – поле діяльності для шахраїв і
недоброзичливих. Велика кількість фотографій, даних про себе може
обернутися проти нас.
Нам, іноземним студентам, ще важче без соціальних мереж. Ми ще не
дуже добре знаємо мову вашої країни, вона дуже важка. І багато опускають
руки, спілкуються тільки зі своїми рідними та земляками. Це легше, ніж
вчити важкі відмінки або історію архітектури російською мовою.
Соціальні мережі не несуть в собі шкоди, якщо користуватися ними в
міру.
Я впевнена, що активне спілкування в соціальних мережах є лише
доповненням до живого спілкування. Потрібно вміти брати від соціальних
мереж тільки хороше і відсівати погане.
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Секція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРІВ В ПРЕДЗМАГАЛЬНОМУ ЕТАПІ
ПІДГОТОВКИ В СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ
Автор: ст.гр. А-33 Любченко Валентина Русланівна
Керівник: ст. викл. Мащенко О.М.
Аеробіка зародилась в США в 60-х роках, засновником був лікар
Кеннет Купер. За його задумом аеробіка - це засіб протистояння факторам,
які спонукають розвиток серцево-судинних захворювань. Фізичні
навантаження усувають гіподинамію, а емоційність при проведенні занять
поліпшує настрій,
Педагогічний контроль в системі спортивних тренувань повинен бути
комплексним. Це означає, що необхідно контролювати всі сторони
підготовленості спортсмена, фіксуючи ті зміни, які відбуваються з ним в ході
спортівнотреніровочной діяльності.
Найбільший інтерес представляють собою інструменти для контролю
за підготовленістю спортсмена, в якій виділяють:
• оцінку спеціальної фізичної підготовленості,
• оцінку техніко-тактичної підготовленості,
• оцінку психологічної підготовленості.
Оцінка спеціальної фізичної підготовленості здійснюється в рамках
поточного та етапного видів контролю. Для цього застосовуються тести, що
вимірюють рівень розвитку основних фізичних якостей, що впливають на
успішність виступу на змаганнях. Контроль за технічною підготовленістю
спортсмена здійснюють візуально і за допомогою інструментальних методів.
Для оцінки цього виду підготовленості зазвичай використовують обсяг
техніки, під яким розуміється кількість вправ, якими володіє спортсмен.
На прикладі нашої збірної команди ХНУБА в предзмагальному етапі,
ми використовуємо кілька тренажерів, які найефективніше допомагають
підготувати спортсменів.
Перед високо інтенсивними тренуваннями спортсмени повинні
провести легку розминку: пробігти 10 - 15 хвилин в легкому темпі, зробити
комплекс кругових вправ і вправи на гнучкість в динаміці. Перед легкої або
тривалої тренуванням досить зробити комплекс кругових вправ. Потім ми
використовуємо силові тренажери такі як TRX, гирі та штанги.
Ми використовуємо тренувальні петлі, які мають назву TRX, що
означає Total Body Resistance Exercise. Переваги петель TRX - можливість
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проводити ефективні тренування з використання власної ваги. При цьому
навантаження розподіляється на весь опорно-руховий апарат, тренеруються
глубокі м’язи людини, що допомагає розвивати силу, максимальну
витривалість, стабільність, пригучість, гнучкість, покращує координацію і
рівновагу.
Незважаючи на всі переваги і популярність петель TRX, не варто
вважати, що завдяки їм, можна швидко прийти в оптимальну фізичну форму,
наростити м'язову масу, зробити пружним прес тощо. Петлі TRX не більше
ніж просто снаряд для спортивних тренувань, нічим не відрізняється,
припустимо, від гантелей або гир: і ті, і інші слід включати в свої тренування,
грамотно плануючи навантаження, регулярність виконання, а також
розумний графік.
Тоді можна досягнути максимальних результатів і здобути найкращу
форму перед спортивними змаганнями, чого прагнуть наші спортсмени.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ВИТРИВАЛОСТІ
У СПОРТСМЕНІВ ВІДДІЛЕННЯ СПОРТИВНОГО
ВДОСКОНАЛЕННЯ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ХНУБА,
ЯКІ СПЕЦИАЛІЗУЮТЬСЯ У СПРИНТЕРСЬКОМУ БІГУ
Автор: ст. гр. ТВс-21 Клюєв Роман Анатолійович
Керівник: ст. викл. Іщенко А. М.
У процесі виховання витривалості потрібно вирішити ряд завдань з
увсебічного розвитку функціональних можливостей організму, що визначає
загальну витривалість та її спеціальні види. Для їх вирішення
використовується об'ємна, досить одноманітна та важка робота, під час
виконання якої доводитися долати стомлення. У зв'язку з цим виникають
особливі вимоги до вольових якостей особистості. Виховання витривалості
здійснюється в єдності з вихованням працьовитості, готовності переносити
великі навантаження та важкі відчуття стомлення.
Витривалість розвивається лише в тих випадках, коли в процесі занять
долається стомлення певної міри.
Для розвитку загальної витривалості як правило застосовуються
циклічні вправи тривалістю не менше 15-20-ти хвилин, які виконуються в
аеробному режимі. Такі вправи виконуються в режимі безперервного,
змінного й інтервального навантаження. При цьому слід дотримуватися
наступних принципів:
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1 Доступність. Даний принцип полягає в тому, що вимоги до
навантажень повинні відповідати можливостям людей, які тренуються.
Враховується вік, стать та рівень загальної фізичної підготовленості.
2 Систематичність. Ефективність фізичних вправ, тобто їх вплив на
організм людини, багато в чому визначається системою і послідовністю дій,
вимог, навантажень.
3 Поступовість. Даний принцип характеризує загальну тенденцію
систематичного підвищення вимог до навантажень. Значних функціональних
перебудов у серцево-судинній та дихальній системах можна досягти в тому
випадку, коли навантаження поступово підвищуватиметься.
Аналіз літературних джерел показує, що нині можна назвати безліч
видів спеціальної витривалості. Розглянемо основні з них.
Швидкісна витривалість. Проявляється частіш за все в діяльності, що
пред'являє підвищені вимоги до швидкісних параметрів рухів у зонах
субмаксимальної та максимальної потужності роботи.
Швидкісна витривалість в максимальній зоні обумовлена
функціональними
можливостями
анаеробного
креатинфосфатного
енергетичного джерела. Гранична тривалість роботи не перевищує 15-20-ти
секунд. Для її виховання використовують інтервальний метод. Часто
використовують проходження змагальної дистанції з максимальною
інтенсивністю. В цілях збільшення запасу міцності практикують
проходження довшої дистанції, ніж змагальна, але знову ж таки з
максимальною
інтенсивністю.
Швидкісна
витривалість
в
зоні
субмаксимальних навантажень в основному забезпечується за рахунок
анаеробно-гліколітичного механізму енергозабезпечення і часто аеробного,
тому можна говорити, що робота здійснюється в аеробно-анаеробному
режимі. Тривалість роботи не перевищує 2,5-3-х хвилин. Основним
критерієм розвитку швидкісної витривалості є час, впродовж якого
підтримується задана швидкість або темп рухів.
Силова витривалість. Характеризується здатністю тривало виконувати
силову роботу без зниження її ефективності. Рухова діяльність при цьому
може бути ациклічною, циклічною та змішаною.
Для виховання витривалості до силової роботи використовують
різноманітні вправи з обтяженнями, що виконуються методом повторних
зусиль з багатократним подоланням неграничного опору до значного
стомлення або "до упору", а також методом кругового тренування. У тих
випадках, коли потрібно виховати витривалість до силової роботи в
статичному режимі роботи м'язів, використовують метод статичних зусиль.
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ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНТРОПОМЕТРІЇ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ ПЛАНА НА БІЙ.
Автор: ст. гр. БЦІ – 12 Кіндрашина Максим Русланович
Керівник: ст. викл. Гунько М.В.
Антропометрія – це сукупність методів і прийомів оцінки
морфологічних особливостей людини. Антропометричні вимірювання
проводяться для визначення фізичного розвитку боксерів спеціальними
інструментами при суворому дотриманні загальноприйнятої методики.
При звичайному вимірі визначають: довжину тіла (ріст) стоячі і сидячі,
масу тіла, окружність (шиї, грудної клітки, плеча, передплічча, стегна,
гомілки), життєву ємність легенів, силу рук і силу м’язів спини, також
жировідкладення (товщину шкірно жирової складки).
Важливе значення для боксерів мають данні про склад і щільність тіла:
питома маса тіла та кількість м’язової та жирової маси, а також топографії
сили різних груп м’язів та довжина рук.
У боксерській секції ХНУБА антропометрії приділяють належну
кількість уваги, а саме, ще на початку тренувального процесу, коли
майбутній боксер приходить на секцію починають робити перший
антропометричний аналіз. Який складається з визначення ваги, вимірювання
росту та тест на перевірку витривалості, а саме крос на три кілометри.
Після первинного аналізу починається тренувальний процес, де тренер
дивиться уже на силові та швидкісні можливості учня. Залежно від усіх
факторів, які визначили на даному етапі (зріст, маса, витривалість, сила та
спритність) тренер починає давати учневі індивідуальні вправи, та ставити
індивідуальну техніку. Наприклад боєць низького росту повинен
якнайближче підібратися до суперника і працювати на ближній дистанції, а
боєць високого росту повинен навпаки тримати дальню дистанцію і не
підпускати низького суперника близько до себе.
Коли учень вже достатньо натренував свої сильні сторони і готовий
розпочати змагальний етап, тоді починаються більш інтенсивний
тренувальний процес, а саме довші тренування, які проходять частіше,
завжди міняються спаринг партнери, та морально налаштовують учня на
змагання.
Як правило перші бої проходять проти бійців про яких учень дізнається
тільки на змаганнях, отже особливості антропометрії противника невідомі,
тому перед такими боями тренуються тільки особисті сильніші
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характеристики, та змінюють спаринг партнерів для можливості вести бій з
суперниками різних антропометричних даних.
Коли настає наступній етап кар’єри, а саме боєць вже знає свого
наступного суперника, то підхід до тренувального процесу змінюється. По
перше і найголовніше це спаринги, які на цьому етапі проводяться з
суперниками, які повинні бути схожі антропометрією на майбутнього
супротивника, також спаринг партнери повинні намагатися стилістично
проводити бій, як цей суперник. В цей час учень повинен в першу чергу
шукати помилки майбутнього супротивника і тренуватися так, щоб
використати ці помилки проти ного в наступному бою. Але пори це, треба
обов’язково тренувати свої особливі якості, які виходять з антропометрії та
стилю.
Отже, використання особливостей антропометрії, є одним з основних
факторів при тренувальному процесі та підготовці до бою, бо як ми
визначилися, це дає змогу визначитися з особистим стилем ведення бою, та
допомагає підготуватися до майбутнього суперника.

ТРЕНУВАННЯ М’ЯЗІВ-СТАБІЛІЗАТОРІВ В ЖИМІ ЛЕЖАЧІ ЗА
ДОПОМОГОЮ ГУМОВИХ СТРІЧОК НА ПРИКЛАДІ ЗБІРНОЇ ХНУБА
З ПАУЕРЛІФТИНГУ
Автор: ст. гр. АП-31 Олейник Вячеслав
Керівники: доц. Плотницький Л.М., викл. Семко Б.Т.
З самого початку для розуміння теми потрібно сказати, що м’язи
стабілізатори – це м’язи які приймають участь у фіксаціїї частин тіла в
потрібному місці, а також це м’язи котрі утримують певні частині тіла в
потрібній амплітуді під час виконання вправи.
Одною з найбільш важких в технічному плані вправ в пауерліфтингу є
жим лежачі. Тому, вирішуючі технічні проблеми тренер повинен розуміти,
проблема в тому, що спортсмен не робить те, що від нього вимагає тренер, чи
він не може зробити, тому, що його м’язи стабілізатори не готові протримати
суглоби в потрібній амплітуді. Тому вирішивши питання техніки потрібно
зміцнювати м’язи стабілізатори на постійній основі.
М’язи стабілізатори в жимі лежачі – це м’язи спини, плечі, також всі
м’язи рук. Для зміцнення м’язів стабілізаторів є два варіанта тренувань,
перший це тренування всіх груп які приймають участь окремо, другий а
також більш дієвий - це використання додаткових допоміжних вправ, які
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будуть акцентовні на тренування м’язів стабілізаторів. Прикладом таких
вправ є жим лежачі з довгою павзою, жим лежачі різними хватами, жим
лежачі з повільним опусканням, жим лежачі з використанням гумових
стрічок.
В данній доповіді ми розглянемо саме жим лежачі з використанням
гумових стрічок. Є два варіанти цієї вправи. Перший це коли штангу
фіксують гумовими стрічками до підлоги. Головний принцип вправи – це
фіксація штанги до підлоги гумовими стрічками, за допомогою цього
навантаження, яке буде пересилювати спортсмен для підйому штанги буде
збільшуватись, оскільки штанга буде віддалятися від підлоги і гумові стрічки
будуть розтягуватися і спричиняти більший додатковий тиск на штангу.
Другий варіант - це коли гумовою стрічкою фіксують не жорстко обтяження
на штанзі. Тобто диски висять не на штангі а на гумовій стрічкі яка
прив’язана до самої штанги. За рахунок цього під час жиму і руху штанги у
всіх плоскостях виникає рух, який через те, що диски зафіксовані не жорстко
починає створювати коливання для заспокоєння яких починають активно та
посилено працювати всі м’язи стабілізатори.
Розглянемо виконання першого варіанту вправи з гумовими стрічками.
Ми повинні фіксувати гумові стрічкі на штангу і тут є два варіанта фіксації,
перший це фіксація по одній гумовій стрічкі одним краєм по бокам штанги а
другим до підлоги, а другий це фіксація однієї стрічки одним кінцем до
штанги а іншим до лавки. В обох випадках треба фіксавати гумову стрічку з
такою натяжкою, щоб було зручно працювати і потім з підвищенням рівня
спортсмена потрібно збільшувати натяжку гумової стрічки. Натяжка стрічки
залежить в першому випадку від того, як ви її зафіксували на підлозі, а також
від параметру жорсткості самої стрічки, В другому випадку натяжка стрічки
залежить тільки від жорсткості самої стрічки. Тому перший варіант вимагає
більше спеціального обладнання для фіксації гумових стрічок на підлозі, а
другий є більш простим і його виконувани можна на будь якій лацві, але в
першому варіанті є можливість регулювання параметрів натяжки гумової
стрічки.
Розглянемо виконання другого варіанту вправи з гумовими стрічками.
Ми повинні зафіксувати диски за допомогою гумової стрічки на штанзі.
Отже, роблячи висновки, можна сказати, що використання гумових
стрічок в жимі лежачі, як способ тренування м’язів стабілізаторів є
доцільним і важливим.
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РІЗНОМАНІТНА ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ УДАРІВ ПО М'ЯЧУ В
НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ
Автор: ст.гр. А-14 Нестеренко В'ячеслав Андрійович
Керівник: викл. Колеснік П.Р.
Удар по м'ячу в настільному тенісі, виконаний з дотриманням основних
технічних принципів, є найбільш небезпечним для суперника по ряду
характеристик (швидкості польоту м'яча, силі, швидкості обертання) і до того
ж найбільш надійний по точності попадання м'яча на стіл.
Можна виділити дев'ять основних технічних принципів удару по м'ячу.
Перший принцип:
- необхідно спочатку зайняти позицію для виконання удару, а потім
виконати удар.
Порушення цього принципу - виконання удару на ходу, під час
пересувань призводить до нестабільності рухів і зниження точності влучень.
Другий принцип:
- кожен удар повинен виконуватися попереду тулуба гравця (не збоку,
не ззаду).
Дотримання цього принципу дозволяє виконувати всі удари активно,
полегшує просування ракетки вперед. Звичайно, точне виконання другого
принципу вимагає хорошої роботи ніг як за рівнем техніки, так і за рівнем
швидкості.
Третій принцип:
- кожен удар, по можливості, виконується у вищій точці відскоку м'яча.
Від цієї точки завжди найкоротший по довжині шляху, а отже і за
тривалістю польоту, відстань, що дає виграш за часом, що залишився у
суперника на підготовку до дій у відповідь. Також, при ударі по м'ячу у
вищій точці відскоку забезпечується максимально поступальний рух вперед.
Четвертий принцип:
- при кожному ударі рух ракетки повинен бути максимально
спрямованний вперед.
Розтягнувши контакт м'яча з ракеткою, особливо при прийомі подач,
можна більш надійно нав'язати м'ячу «своє» обертання. Мова йде не про
розтягуванні удару по часу, а про протяжність шляху взаємодії м'яча і
ракетки, але в коротку одиницю часу.
П'ятий принцип:
- м'ячу необхідно надавати обертання (за винятком усвідомлено
плоского удару).
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Дотримання цього принципу забезпечує політ м'яча по вигнутій
траєкторії, підвищуючи тим самим точність і надійність його польоту і
ускладнюючи супернику виконання сильного удару у відповідь.
Шостий принцип:
- при контакті ракетки з м'ячем важлива не абсолютна швидкість руху
руки і ракетки, а величина прискорення, зростання початкової швидкості
підходу ракетки до м'яча під час удару у багато разів.
Дослідження учених показали, що у висококваліфікованих гравців
швидкість руху ракетки під час удару по м'ячу зростала до 30 разів.
Сьомий принцип:
- при кожному ударі вага тіла повинна бути перенесена з ноги, що
знаходиться позаду, на ногу, що стоїть попереду (як правило з правого на
лівий - при всіх ударах праворуч, з лівої на праву - при всіх ударах зліва).
Якщо при нападаючих ударах праворуч більшість тенісистів
переносячи вагу тіла з правої ноги на ліву, то при захисних та особливо при
нападаючих ударах зліва цей принцип часто порушується, тому часто удар
зліва не має мощі і виходить по суті поштовх.
Восьмий принцип:
- перенесення ваги тіла і прискорення під час удару повинні збігтися в
часі.
Саме таке тимчасове суміщення дозволить виконувати швидкі, гострі і
одночасно сильно кручені удари.
Дев'ятий принцип:
- кожен удар повинен мати замах.
Дотримання цього принципу дозволяє при кожному ударі мати таку
початкову швидкість, яку в подальшому можна нарощувати.
Всі дев'ять технічних принципів удару по м'ячу взаємопов'язані один з
одним.
Тільки точне дотримання всіх цих основних принципів гарантує
правильну техніку виконання ударів. Зовнішній малюнок виконання удару
одного тенісиста може відрізнятися від зовнішнього малюнка такого ж удару
у іншого - у кожного адже свої морфологічні і швидкісні особливості.
Знання, розуміння, освоєння основних принципів забезпечують формування
індивідуальної, стійкої техніки гри.
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ЗАСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ ХНУБА, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ГИРЬОВИМ СПОРТОМ
Автор: ст. гр. Тс-11 Салтовець Владислав Олексійович
Керівник: викл Ткаченко С.І.
Для того, щоб підіймати гирю потрібна сила, а для того, щоб підіймати
багато разів потрібна силова виносливість.
Для підняття силової виносливості потрібно:

Підіймати функціональність організму

Підіймати силу різних м’язів тіла

Вдосконалювати координація рухів

Підвищувати динамічну виносливість

Активно використовувати ердцево-сосудисту та дихательну
систему
Для розвикту виносливості рекомендують спочатку силові вправи з
гирями, потім вправи зі штангою и під кінець кросовий біг з стрибками.
На сучасному етапі розвику заняття часто виконуються методом
підвишеної інтенсивності. Вправи в такому разі виконуються під удари
мономера або спеціальний рахунок. Це підвищує організму загрузку, яка в
свою чергу підвищує запас виносливості у нормальному темпі. Данний медот
використовують опитні спортсмени, та не рекомендується новачкам.
Метод кругового заняття характеризує собою включення багатьох
груп вправ (з гирьою, штангою та гимнастичними снарядами). По круговій
системі декілька разів.
Рекомендації:
1.
Ривок на кожній руці (30-40% від максимума)
2.
Згибання та розгибання рук в режимі лежа(максимум разів)
3.
Взяття гир на грудь (5-10 разів)
4.
Жим двох гир на рівні голови (5-10 разів)
5.
Штовхання двох нирь (50-60% від максимума)
6.
Підйом на перекладині (3-5 разів)
Повторювати цикл 2-3 разів, за рахунок підготовки.
Вправи зі штангою
Рекомендуємі вправи:
1.
Наклони зі штангою за головою
2.
Присідання
3.
Випригування зі штангою на плечах
4.
Наклони зі штангою на витягнутих руках
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5.
6.
7.

Підіймання на носки (штанга за головою)
Ривок у стійку (широкий хват)
Тяга рівня бедер (хват узький)

ЕНЕРГООБМІННІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ ФУТБОЛІСТІВ
Автор: ст. гр. рП-45 Чорна Вікторія Олегівна
Керівник: викл. Данилов М.Ф.
Енергетичні витрати в організмі поділяють на дві групи – основний
обмін і додаткові витрати енергії. Першу групу складають енергетичні
витрати, пов’язані з підтриманням необхідного для життя клітин рівня
окисних процесів, з діяльністю постійно працюючих органів і систем
(дихальної мускулатури, серця, нирок, печінки, мозку) і з підтримкою
мінімального рівня м’язового тонусу. Відповідні енергетичні витрати
позначають як основні витрати енергії або основний обмін. Найбільший
вклад в величину основного обміну вносять скелетні м’язи (20-30%), печінка
і органи харчування (20-30%). Середній енергетичний еквівалент для кисню
дорівнює 5 ккал/л, тобто у процесі згорання в організмі білків, жирів і
вуглеводів на кожен 1 л використаного кисню звільнюється близько 5 ккал.
Таким чином, для забезпечення енергетичних потреб основного обміну
потрібно близько 200-250 мл/хв. кисню. 72 Додаткові витрати енергії
складають витрати на виконання будь-яких актів життєдіяльності, у тому
числі виконання фізичних вправ. Більшість фізичних вправ, що
застосовуються у спорті, пов’язані з великими витратами енергії. Однак їх
виконання обмежено секундами або хвилинами. Навіть під час 2-3-разових
заняттях в день час затрачений на виконання вправ, відносно невеликий.
Тому добові витрати енергії не перевищують у спортсменів 4500-5000 ккал, з
яких 1700-1800 ккал витрачаються на основний об’єм, 150-200 ккал на
специфічно-динамічні дії їжі, а також витрати енергії на виконання різних
побутових дій (збільшуються витрати енергії на 30-60% порівнянно з рівнем
основного обміну) і розумову діяльність (енергетичні витрати складають до
40-90% від основного обміну).
Вітаміни регулюють усі основні види обміну – білковий (A, E, K, B5 ,
B6 , B12), вуглеводний (B1 , B2 , C, PP, B5 , A), ліпідний (B6 , B12, PP, B5 ,
холін, ліпоєва кислота) (Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф., 1998; Губський Ю.І.,
2000; Гонський Я.І., Максимчук Т.П., 2001). Дефіцит або передозування
вітамінів в організм може стати причиною погіршення фізичної
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працездатності, негативно вплинути не тільки на спортивний результат, але й
на здоров’я.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ТРЕНАЖЕРА, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ
ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕНИСИСТІВ,
НА ПРИКЛАДІ ЗБІРНОЇ ХНУБА
Автор: ст. гр. А-23 Гудим Милена
Керівник: викл. Стасевський О.С.
Настільний теніс один з найшвидкісних видів спорту. Тому в швидко
змінюючих обставинах гри важко слідкувати за правильно, технічно
виконаними рухами ніг, тулуба та рук. Тому для підвищення техніки
виконання ударів використовуемо тренажери «колесо», та «м яч на пружині».
Перший тренажер це «колесо». На ньому ми можемо відпрацювати:
підхід до м яча, нахил ракетки та прискорення ракетки на колесі.
Відпрацьовуємо накат (зправа, зліва), топспін (зправа, зліва), підрізка
(зправа ,зліва). Для цього використовуемо спеціальну ракетку.
Другий тенажер це тенісний м'яч на пружині, який прикріплюється на
тенісний стіл. На цьому тренажері ми використовуємо свою ракетку.
Спочатку б'ємо м'яч на тренажері, а потім таким-же рухом звичайний м'яч ,
який кидає партнер. За допомогою цього тренажера ми тренуємо удари:
накат, топспін, підрізка, скидка. Періодично змінюємо розташування
тренажера на площині стола.
Тренуючись з зазначиними тренажерами ми підвищили технічну
підготовку, та освоїли більш впевнену роботу на м'ячі.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ,
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТОЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ М’ЯЧА НА
ДАЛЕКУ ВІДСТАНЬ В БАСКЕТБОЛІ
Автор: ст. гр. А-23 Конотопцев Богдан Олегович
Керівник: ст. викл. Шкарлат Н. Ю.
Як показує практика, ігрові ситуації з використанням довгої передачі
м'яча, що найчастіше зустрічаються у баскетболі наступні:
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-передача гравцю, що тікає у “відрив”, після підбору відскоку на
своєму щиті або при вкиданні м’яча через лицьову лінію;
- передача м’яча гравцю у віддалену точку майданчика для рішення
тактичного завдання в позиційному нападі.
Мета цієї роботи- обґрунтувати рівень розвитку швидкісно-силових
якостей баскетболіста, що сприяє формуванню навички точного виконання
довгої передачі м’яча.
Загальновідомо, що точність кидків і передач у спортивних іграх
залежить від цілого ряду факторів, одним з яких вважається рівень
швидкісно-силової підготовленості спортсмена. Як показник цього рівня
пропонується приймати результати тесту, у якому гравець передає м’яч на
максимальну відстань.
За даними ряду авторів найбільш точні ударно-кидкові дії виконуються
на рівні використання 70-75 % максимальних швидкісно-силових
можливостей спортсмена [1,2,3].
Найбільш вигідними з енергетичної точки зору є кути вильоту м’яча в
діапазоні 45-47 градусів. Зміна кутів у бік збільшення або зменшення від
оптимальних значень вимагає додаткових зусиль для збільшення початкової
швидкості польоту м’яча.
У той же час ігрова практика показує, що збільшення часу польоту
м’яча при використанні довгої передачі дозволяє супернику точніше
розрахувати раціональні захисні дії [4,5].
Для ефективного керування процесом розвитку точності довгої
передачі м’яча тренеру необхідно: - вміти контролювати рівень швидкісносилових можливостей баскетболіста, використовуючи для цього тест у
передачі на максимальну дальність; - володіти простими математичними
діями для розрахунку оптимальної тренувальної дистанції.
Крім того, для підвищення якості процесу навчання доцільно
застосовувати орієнтири, що допомагають освоїти розрахункову траєкторію
передачі, а також контролювати кут її виконання, використовуючи
відеозйомку.
В
якості
висновку варто
зазначити,
що
рекомендовано
індивідуалізувати величину тренувальної дистанції довгої передачі м’яча
відповідно до її максимального показника в тестовій вправі. Для досягнення
стабільної точності довгої передачі варто розвивати здатність гравців
передавати м’яч на відстань 30-39 метрів.
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ВИХОВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ
У ПРЕДЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД БОКСЕРУ
Автор: ст. гр. БЦІ-11 Кушніренко Максим Валерійович
Керівник: ст. викл. Еременко С.Ю.
Однією з найважливіших проблем підготовки висококваліфікованих
спортсменів є розвиток рухових здібностей і, зокрема, витривалості. Багатьма
дослідниками наголошується, що витривалість є загальною властивістю
людського організму, яка знаходить конкретний прояв в різних видах рухової
діяльності, у тому числі і спортивній. В понятті витривалості прагнуть
відобразити особливості, властиві тривалості виконання роботи. В
узагальненому розумінні витривалість розглядається як «затягування часу»,
збереження людиною працездатності і підвищення опірності організму втомі
при роботі або дії несприятливих чинників зовнішнього середовища». В
інших випадках витривалістю називається здібність організму до тривалого
виконання якого-небудь фізичного навантаження без зниження його
ефективності, іншими словами, витривалість протиставляється процесу
втоми.
У практиці боксу стихійно і безсистемно застосовують вправи для
розвитку витривалості на різних етапах підготовки боксера. Деякі тренери на
протязі підготовки боксера аж до початку змагань використовують в
великому об'ємі тривалі кроси, вважаючи їх єдиним способом підвищенням
рівня витривалості. Інші використовують спортивні ігри. Частина тренерів
дотримуються іншої думки – вони використовують кроси і спортивні ігри як
засіб активного відпочинку і розвиток швидкості та спритності боксера.
Розвиток витривалості спортсмена пов’язаний з розвитком його
аеробних і анаеробних можливостей. Безпосереднім джерелом енергії при
роботі м'язів є розщеплення АТФ (аденозинтрифосфорної кислоти).

659

Витривалість – це можливість людини протистояти втомі шляхом
вольових зусиль в умовах рухової діяльності. Умовно вона може бути
розділена на загальну і спеціальну.
Загальна витривалість – це можливість протистояти втомі в умовах
неспецифічної рухової діяльності, в якому функціонує весь м’язовий апарат
(ходьба, біг, плавання) та ін. Вона характеризується тим, що сприяє
покращенню результатів в усіх інших видах рухової діяльності, де необхідна
витривалість.
Спеціальна витривалість – це можливість протистояти втомі в
конкретному виді спорту. В спортивній педагогіці розрізняють витривалість
гімнаста, борця, боксера і т.д. Слід також розрізняти швидкісну, силову,
координаційну витривалість.
При потужній м’язовій діяльності різні енергетичні механізми
(креатинфосфатної, гліколітичної, дихальної) по різному включаються в
роботу. Креатинфосфокіназна реакція досягає свого мінімуму вже на 2-3
секунді роботи, однак оскільки запаси КРФ клітинах невеликі, ця реакція
починає швидко затухати. Гліколіз розвивається помаліше: максимальна його
інтенсивність спостерігається на 1-2 хв. роботи. Енергії глікотичного процесу
може вистачити тільки на декілька хвилин напруженої діяльності.
Дихальні процеси розгортаються повністю до 3-5 хв. виконаного
навантаження. Дихальні можливості є основою для розвитку
креатинфосфатного механізмів (інакше лактатні – основою для розвитку
алактатних механізмів).
Якщо у боксера будуть добре розвинуті анаеробні можливості і погано
– дихальні, то він зуміє використати енергію в безкисневих умовах, що
обов’язково приведе до виникнення великого кисневого боргу. При цьому
продукти які накопичились в процесі анаеробного розпаду будуть
звільнятися повільно і спортсмен швидко "задихається" від великого
накопичення продуктів. Звідси правило: приступаючи до розвитку
анаеробних можливостей спортсмена, попередньо потрібно створити у нього
відповідну базу даних аеробних можливостей (загальну витривалість).
Метод тренування “фартлек” у бігу полягає в зміні швидкостей
пересування в процесі тривалого безперервного бігу за самопочуттям
спортсмена, командою тренера чи відносного прискорення партнер.
“Фартлек” – це різновид змінно-повторного методу, комплексне
тренування на місцевості й на стадіоні, де в одному тренувальному занятті
вдосконалюються всі необхідні бігунові якості (сила, швидкість,
витривалість). “Фартлек” складається з пробігання довгих та середніх
відрізків, багато- разових підскоків угору, бігу під гору й, нарешті,
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спринтерської пробіжки з максимально можливою швидкістю. Відпочинок
варіюється та проводиться у вигляді ходьби чи бігу підтюпцем.
Перевага цього методу полягає в тому, що в процесі виконання
навантажень спортсмен самостій- но може збільшувати темп навантаження,
змінювати його характер і регулювати тривалість. Такий підхід сприяє більш
м’якому входженню не лише в окремому тренуванні, а й на конкретному
етапі підготовки. Загальна тривалість тренування з використанням цього
методу може коливатися від 45–50 хв до 1,5–2,5 год.
“Фартлек” успішно застосовується в багатьох видах спорту. Він досить
ефективний, оскільки дає простір творчій ініціативі, що сприяє різнобічній
побудові тренувального процесу.
У боксі спеціальна витривалість виявляється в здатності спортсмена
тривалий час виконувати максимальні швидкісно-силові зусилля й не
знижувати м’язової роботи до закінчення поєдинку. За ступенем прояву
фізичних якостей та режиму діяльності організму бокс відносять до видів
спорту, що характеризується комплексним проявом рухових якостей,
більшість дій яких носить яскраво виражену швидкісно-силову
спрямованість.
Дистанція встановлюється залежно від класу боксера, етапу підготовки
та вагової категорії, тому що боксери-важковаговики поступаються за
функціональними показниками боксерам легших кате- горій.
Зазначену відстань спортсмени повинні подолати протягом 2 хвилин і
при цьому фіксується час, що залишився після пробігу, який показує
наявність спеціальної витривалості в боксера й відводиться на проведення
інтенсивного “бою з тінню”, тобто підвищення інтенсивності поєдинку
наприкінці раунду, перерва між раундами – 1 хв.

ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗМІШАНАННИХ
ЄДИНОБОРСТВАХ В ПОРІВНЯННІ З ІНШАМИ ВИДАМИ
ЄДИНОБОРСТВ
Автор: ст.гр. А-21 Мясоєдов Максим Сергійович
Керівник: викл. Боронін Д. В.
Перші згадки про сутичках в змішаному стилі відносяться до 648 року
до нашої ери. Саме тоді при проведенні античних Олімпійських ігор греки
змагалися в панкратионе - сутичках, що представляють собою суміш
боротьби і кулачного бою. Пізніше панкратіон перетворився в етруська і
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римський «панкратіум». Це були жорстокі бої, які проводили навіть у
Колізеї. Статуї кращих бійців цього стилю встановлювалися на загальний
огляд в багатьох містах Римської імперії. Після падіння Імперії, змішаний
стиль розчинився в бойових мистецтвах безлічі країн.
Поштовх до розвитку змішані єдиноборства отримали в кінці XIX
століття. У цей період в Європі і країнах Далекого Сходу були вкрай
популярні турніри за участю бійців різних стилів. Наприклад, боксер проти
борця.
Швидкий розвиток ММА почалося в США з настанням 1993 року, коли
в місті Денвер відбувся перший чемпіонат UFC (Ultimate Fighting
Championship).
Перевагу суперника в техніці завжди вважалося головним козирем в
будь-якому виді спорту. Якщо говорити про змішані єдиноборства,
домогтися успіхів в ударній техніці допомагають відповідні види - бокс,
кікбоксинг, муай тай, карате. Різні види боротьби (вільна, греко-римська,
дзюдо і самбо) незамінні в партері. Ефективне використання больових і
задушливих прийомів також може зіграти вирішальну роль.
Є три дисципліни, якими Ви повинні володіти, якщо Ваші стопи
спрямовані в ММА. Це бразильського джиу-джитсу (БДД), боротьба, і бокс
або кікбоксинг.
Як показує досвід, більшість боїв закінчуються на землі. І для того,
щоб комфортно почувати себе в партері, потрібно володіти навичками
бразильського джиу-джитсу і боротьби. Але навіть тут немає єдиної думки,
про те, яка з цих дисциплін краще готує Вас до роботи в захопленні або на
землі, боротьба або БДД.Специфіка ММА так само накладає свої особливості
на застосування традиційної боксерської техніки і стійки.
Все це послужило поштовхом для спільного мозкового штурму
тренерів з боксу і змішаних єдиноборств, з метою виявити які удари з боксу
підходять найкраще для клітини. Спираючись при цьому на зворотній зв'язок
від бійців виступаючих там.
Висококваліфікований боєць ММА зазвичай має дуже хорошу
підготовку в одному стилі, який є для нього основним, і один або два інших
вторинних навику, також розвинених на належному рівні. Топ бійці
володіють широким арсеналом з різних стилів, щоб не бути захопленим
зненацька і виявитися не готовим до тій чи іншій техніці.
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ВИБІР ВЗУТТЯ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНОЮ АЕРОБІКОЮ,
НЮАНСИ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
Автор: ст .гр. А-14 Сидоренко Дар’я Ігорівна
Керівник: викл. Лушина М.В.
Людина - це єдиний представник живого світу, у якого стопа
призначена саме для прямо ходіння. Порушення будови і функції стопи
призводить до її деформації - плоскостопості. Поштовхи при ходьбі
передаються по скелету вгору і надають травмуючий дію на головний мозок.
Побічно всі три типи плоскостопості можуть бути причиною розвитку таких
патологій: виникнення натоптишів, п'яткових шпор, невроми Мортона,
дегенеративно-дистрофічні зміни в суглобах, в результаті чого виникає
артроз тазостегнових і колінних суглобів, а також сколіоз, радикуліт,
остеохондроз, грижі міжхребцевих дисків.
Одна з причин появи патології стоп - неправильно підібране взуття.
Обрана нами тема актуальна, тому що сучасна мода взуття постачає на
ринок збуту в основному несприятливу для опорно-рухового апарату взуття .
Дослідження проводилися на студентах ХНУБА, які беруть участь в
змаганнях зі спортивної аеробіки
Для занять різними видами спорту створюються спеціальні моделі
кросівок. І це цілком справедливо. Є кросівки для бігу, занять баскетболом,
футболом, тенісом, аеробікою та іншими видами спорту. Вся справа в тому,
що в різних видах йде навантаження на різні ділянки ноги і ступні. Десь
важлива висока модель для гарної фіксації гомілковостопного суглоба, десь
обов'язкова хороша амортизація, десь вага повинна бути мінімальною і т.д.
Правильно підібране взуття забезпечує достатню стійкість і в той же
час гнучкість стопи при різноспрямованих рухах, випадах або стрибках.
Тому кросівки для занять спортивною аєробікою повинні бути еластичними,
з амортизуючої підошвою, добре гнутися і фіксувати стопу, але при цьому не
сковувати рухів.
Крім того, правильно підібрані кросівки дозволяють істотно знизити
ризик травматизму або розтягування при сильному навантаженню. При
виборі взуття для спортивної аеробіки треба враховувати певний набір
критеріїв.
* Кросівки повинні закривати по висоті гомілковостопний суглоб для
запобігання його вивиху або розтягнення зв'язок.
* Підошва повинна бути багатошаровою, але тонкої, досить щільної,
добре гнутися і володіти хорошою амортизацією. Зазвичай для цього
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передбачені спеціальні пружинки або повітряні подушечки під стопою.
Підошва обов'язково повинна мати чіткий рифлений малюнок для
запобігання подськальзиваніє на гладенькій підлозі.
* Кросівки повинні мати широкий носок. Така модель забезпечує
хорошу зчепленням з підлогою, правильно розподіляє навантаження на
ступню і знижує ризик отримання травми.
* Ступня повинна бути добре зафіксована в кросівках. Кращий варіант
застібки - шнурівка.
* У кросівках не повинен створюватися «ефект парника». Зазвичай для
цього передбачають використання синтетичної сітки в основі кросівка.
Отже, стопа людини несе на собі вагу всього тіла. Вона виконує
безпосередньо опорну функцію ,амортизаційну функцію, згладжуючи ударні
навантаження на суглоби ніг і на все тіло під час ходьби і бігу. Крім того,
стопа виконує функцію підйомного механізму, який штовхає тіло вгору під
час руху. Якщо не враховувати ці функції и особливості нашої стопи то це
може призвести до деформації , до плоскостопості .тому щоб запобігти це
захворювання треба вибирати комфортне взуття , але потрібно пам’ятати що
для кожного виду спорту є свое професійне . Через це треба обирати якісне
взуття та надійні фірми , наприклад : Reebok , Dvillena aerobic shoes ,
venturelli . правильно вибране взуття- це запорука вашого безпечного
тренування!
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Секція «ФІЗИКА»
ТЕНДЕНЦІЇ МІНІАТЮРИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ
Автор: ст. гр. АП-11 Макаренков Арсеній Михайлович
Керівник: канд. фіз.-мат. наук, д-р філософ. наук, проф. Леонов В.П.
В галузі напівпровідникової електроніки весь час йде гонитва за
підвищення економічності різноманітних приладів, тому що ці прилади
випускаються у кількості сотень мільйонів екземплярів. У цьому відношенні
важливими показниками є величина споживання енергії та розміри приладів.
Окремі електронні елементи вже зменшились у розмірах до 14 – 7 нм. Та на
черзі стоять технології зі ще меншими розмірами 5 – 1 нм.
Ще у 2019 р. компанія TSMK почала дослідне виробництво
електронних елементів за технологією у 5 нм. Перехід на цю технологію
дозволить підвищити показники економічності та швидкодії на 15 – 20 %
навіть у порівнянні з приладами побудованими за 7 – нм технологією.
На початку 2018 р. дослідницький центр IMEC у Бельгії та компанія
Cadence Design Systems створили перші експериментальні зразки
мікропроцесорів за технологією 3 нм. На запровадження серійного
виробництва може знадобитися ще 2-3 роки. Та конкурентна боротьба
провідних фірм спонукає до швидких дій. Корейська корпорація Samsung
планує запустити виробництво за технологією 3 – нм вже до 2021 р.
Складнощі переходу на все менші розміри виробництва електронних
елементів пов’язані з необхідністю використання процесів літографії у
глибокому ультрафіолеті, так званої EUV-літографії. В цій області прилади
звичайної оптики не працюють, бо вони тут непрозорі. Для фокусування
променів доводиться використовувати не лінзи, а відбивні багатошарові
дзеркала.. Та й самі маски, на яких фіксується структура майбутніх
мікропроцесорів, також працюють у режимі відбивання променів.

СТАН МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В УКРАЇНІ
Автор: ст.гр. АП-11 Кісь Євген Андрійович
Керівник: канд. фіз.-мат наук, д-р філософ. наук, проф. Леонов В.П.
Ще 20-30 років тому в Україні існувала потужна електронна
промисловість. Були дослідні інститути, профільні заводи, випускалися
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складові елементи для електронних приладів – транзистори та
мікропроцесори. Масовими тиражами випускалися також самі електронні
прилади – радіоприймачі, телевізори, системи керування для станків та
виробництв.
Надалі розвитку мікроелектроніки в Україні приділялося недостатньо
уваги і вона поступово набагато зменшилась. Інші країни цьому напрямку
приділяють значно більше уваги, тому що він є добрим стимулятором
розвитку економіки. Один долар, що вкладається у мікроелектроніку дає 20
доларів прибутку, та створює у 3 рази більше робочих місць, ніж інші галузі
промисловості. Вільно чи невільно, але електронна галузь буде існувати та
розвиватися. Тому що прилади цієї галузі присутні повсюдно у сучасному
житті: у побутовій та офісній техніці, у автомобілях, роботах,
автоматизованих системах управління. Для держави питання стоїть лише в
тому, чи буде ця техніка вітчизняного виробництва, чи вона буде закуплятися
за кордоном за валюту, якої в Україні і так не вистачає.
Для подальшого прогресивного розвитку мікроелектроніки в Україні
треба проводити нову політику на її всебічний розвиток. Країна ще має певні
залишки великого потенціалу виробництва електроніки, що не повністю
зруйнований з часів Радянського Союзу. В країні існує значний кадровий
потенціал, є профільні вищі навчальні заклади, та факультети у
політехнічних інститутах. Треба також звернути увагу, що ця галузь
потребує значних капітальних вкладень для побудови сучасних виробництв.
Майбутній прогрес в Україні неможливий без підойму високотехнологічних
галузей, із яких найпершою є електронна промисловість.

ВИКОРИСТАННЯ НАНОЧАСТИНОК ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ У
БУДІВЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ
Автор: ст. гр. ТХ-11 Грицько Євген Ярославович
Керівники: канд. фіз.-мат. наук, доц. Подус Г.М., асист. Полупан О.В.
Перше десятиліття XXI ст. розпочалося стрімким розвитком
нанотехнологій. Спеціалісти державної програми США “Національна
нанотехнологічна ініціатива”, яка створена в 2000 р., до нанотехнологій
відносять “дослідження і технологічні розробки на атомному,
молекулярному або макромолекулярному рівнях за шкалою розмірів
приблизно від 1 до 100 нм, що проводяться для одержання фундаментальних
знань про природу явищ та властивостей різних матеріалів за наношкалою, а
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також для створення і використання структур, приладів і систем, що
набувають нові якості завдяки своїм маленьким розмірам”.
Використання нанотехнологій в будівництві дозволяє додавати до
традиційних будівельних матеріалів певні властивості, досягнення яких ще
недавно вважалося небувалим. Так, одним з актуальних розробок останнього
часу є створення довговічного і високоміцного бетону. Згідно з
розрахунками, такий бетон може без проблем проіснувати до 500 років. Для
створення
високоміцного
бетонузастосовуються
ультрадисперсні,
нанорозмірні частинки. Дані властивості наноматеріалів дозволяють
використовувати високоміцний бетон для будівництва хмарочосів,
великопрольотних мостів, захисних оболонок атомних реакторів і тому
подібного.
Дослідження вчених в області наномодіфікацій металів та їх сплавів
дозволили отримати високоміцну сталь, яка не має в даний час аналогів за
параметрами міцності і в'язкості. Застосування таких наноматеріалів самим
ідеальним чином підходить для будівництва різних гідротехнічних і
дорожніх об'єктів. При цьому нанотехнології в будівництві дозволяють
створити на сталевих конструкціях полімерні та композитні нанопокриття:
вони в десятки разів підвищують стійкість сталі від корозії та в кілька разів
збільшують термін служби металу, навіть якщо очікується робота в
агресивних середовищах.
Перспективною альтернативою звичному сталевому аналогу, фахівці
вважають будівельну, склопластикову композитну арматуру. Такий
наноматериал має цілий ряд унікальних властивостей. Так, склопластикові
композитна арматура володіє малим приділеною вагою, який в 4 рази менше,
ніж у сталі, хімічної стійкістю і високою міцністю. При цьому композитна
арматура відноситься до діелектриків, має низьку теплопровідність і не
схильна до корозії. Такий матеріал можна використовувати в будь-якому
вигляді будівництва.
Існує декілька інших досить ґрунтовних класифікацій, відповідно до
яких наноматеріали можна класифікувати за багатьма параметрами. За
хімічним походженням виділяють такі наночастинки: неорганічні – кераміка
(CuО), метали (Fe, Mg, Ag, Au), сплави (Cu-Ta, Cu-V, Cu-W); органічні –
полімери, біологічні наноструктури (ліпосоми, целосоми), вуглецеві НМ
(фулерени, нанотрубки); неорганічно-органічні – металорганічні (PbS, CdS,
ZnS), метал-полімерні структури.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
НАНООБ’ЄКТІВ
Автори: ст-ти гр. БЦІ-11 Бородаєвський Олександр Валерійович,
Карпенко Ілля Антонович
Керівники: канд. педагог. наук, проф. Даньшева С.О., асист. Полупан О.В.
Людство покладає надію на розвиток нанотехнологій – технологій
направленого виробництва та використання матеріалів та виробів на основі
наночастинок у діапазоні розмірів менше 100 нанометрів, що призведе до
покращення та появи нових споживчих якостей та властивостей продукції,
які багаторазово перевищать існуючий рівень. За прогнозами кількість і
різноманітність наноматеріалів (НМ) буде стрімко зростати, а використання
нанотехнологій і НМ стане одним з найперспективніших напрямків науки і
техніки у XXI сторіччі. Найближчим часом слід очікувати різкого збільшення
обсягів виробництва в усьому світі ряду пріоритетних наноматеріалів,
зокрема таких як наночастинки оксидів кремнію, титану, цинку, заліза,
церію, алюмінію, металеві наночастинки заліза, міді, кобальту, нікелю,
алюмінію, срібла, золота, вуглецеві нанотрубки, фулерени, наночастинки
біополімерів і рекомбінантних вірусів. Це неминуче призведе до
надходження значних кількостей наноматеріалів у довкілля, їх накопичення в
компонентах біоти і абіотичних середовищах з подальшою можливою
передачею людині. При цьому в усьому світі, незважаючи на колосальні
дослідження, відсутня однозначна відповідь з приводу небезпеки
наночастинок, оскільки немає повного розуміння їхніх фізико-хімічних
властивостей, впливу на організм і віддалених наслідків цього впливу. Для
абсолютної більшості наноматеріалів неповністю з’ясовані механізми
надходження в організм, біосумісності, біотрансформації, транслокації в
органах і тканинах, елімінації, особливо важливо, їх токсичності. Тому,
враховуючи можливість тісного контакту людини з продуктами
нанотехнологій у виробництві та побуті, вивчення токсичності та
небезпечності нанопродукціі для людини залишається одним з
найважливіших завдань.
Однією з головних причин зміни фізичних і хімічних властивостей
малих частинок із зменшенням їхніх розмірів є зростання відносної частки
«поверхневих» атомів, що знаходяться в інших умовах (наприклад,
координаційне число, симетрія локального оточення), ніж атоми всередині
об'ємної фази. З енергетичної точки зору зменшення розмірів частинки
призводить до зростання ролі поверхневої енергії. Вищезазначені унікальні
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фізичні властивості наночастинок, що виникають за рахунок поверхневих або
квантово-розмірних ефектів, є об'єктом інтенсивних досліджень.

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ РІЗНОМАНІТНИХ АЛОТРОПНИХ
ФОРМ ВУГЛЕЦЮ
Автор: ст. гр. рБЦІ-14 Чорний Андрій Олександрович
Керівники: канд. фіз.-мат. наук, доц. Подус Г.М., асист. Полупан О.В.
Вуглець є одним із перших хімічних елементів, який відомий людині. У
вигляді деревного вугілля він застосовувався в давнину для виплавки
металів. Здавна відомі алотропні модифікації вуглецю – алмаз і графіт.
Вуглець є одним з елементів, ім'я першовідкривача якого невідомо, невідомо
й те, яка з форм елементарного вуглецю – алмаз або графіт – була відкрита
раніше (таблиця1).
Таблиця 1 – Алотропні видозміни Карбону
Алмаз –
Графіт –
Фулерен – нова форма Карбін –
тугоплавка
кристалічна
карбону. Це
речовина
кристалічна
речовина, жирна дрібнокристалічні
білого
речовина, хімічно на дотик, хімічно речовини, молекули
кольору,
малоактивна,
дуже стійка,
яких являють собою
хімічно
діелектрик.
тугоплавка
порожні сфери (С60за
інертна,
O
Зустрічаються
(tпл=3800 C),
формою нагадує
виявляє
кристали
сірого або
футбольний м’яч,
властивості
безбарвні й
чорного кольору з а С70 – диньоподібний напівпровізабарвлені,
металічним
м’яч для регбі). Їх
дника. Має
прозорі і
блиском.
поверхня утворена
ланцюгову
непрозорі,не
Структура
п’яти- і
будову
проводить
шарувата
шестикутниками з
молекул, де
електричного
атомів Карбону.
атоми
струму, дуже
Виявляють властивості Карбону
добре заломлює
напівпровідників
зв’язані між
світло.
собою
одинарними
і потрійними
зв’язками,
що
чергуються
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Алмази
використовують
для різання скла,
буріння гірських
порід (алмазні
різці,свердла,
шліфувальні
круги), для
різання і
шліфування
металів.

Як м’яку
речовину,
графітовий
порошок
використовують
для змащування
рухомих частин
машин і
механізмів, щоб
зменшити силу
тертя. Завдяки
електропровідності його
використовують у
хімічній
промисловості як
матеріал для
електродів, а
завдяки
теплопровідності
– у теплообмінниках

Кластерні частинки з
60–70 атомів Карбону
дістали назву фулерени
і вуглецевінанотрубки.
З їх відкриттям набули
стрімкого
розвитку
нанотехнології.

Карбін має
напівпровідн
икові
властивості,
які
посилюютьс
я піддією
світла. На
цій
властивості
базується
його
практичне
застосування
у
фотоелемент
ах.

Існують ще так звані вуглецеві матеріали (раніше їх називали
„аморфний вуглець”). До них належать кокс, деревне вугілля, сажа. Вони не є
самостійними алотропними формами Карбону, оскільки вони мають таку
кристалічну структуру як графіт, але кристали розміщені безладно.
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ФОТОКАТАЛІТИЧНИЙ БЕТОН
Автори: ст. гр. Тс-11 Кас’яненко Кристина Володимирівна,
Замятін Денис Сергійович
Керівник: асист. Шишко Н.С.
В останні роки значну увагу приділяють погіршення якості повітря в
міських умовах. Негативні наслідки для здоров'я від зважених в повітрі
частинок і оксидів азоту (зазвичай виражаються у вигляді NOx, але головним
чином у вигляді NO і NO2), в результаті викидів автотранспортних засобів,
стали глобальною проблемою. Застосування діоксиду титану в бетонах
допоможе вирішити проблему зі скороченням викидів NOx, завдяки
фотокаталітичним властивостями.
Діоксид титану (TiO2) є одним з найбільш часто використовуваних
фотокаталітичних з'єднань при розробці інноваційних матеріалів. У
будівництві діоксид титану був використаний для створення матеріалів
(бетони, цементні розчини, облицювальна плитка для зовнішніх робіт,
тротуарна плитка, фарби та ін.) з поверхнею, що самоочищається. Бетон з
вмістом TiO2 працює як ініціатор фотокаталітичної деструкції таких
забруднюючих речовин, як оксиди азоту, оксид вуглецю, летюча органіка,
хлорфеноли і оцтові альдегіди, що містяться у викидах транспортних засобів
і підприємств. Бетони, які самі очищаються та очищують навколишнє
середовище вже виробляються декількома компаніями і застосовуються в
Європі і Японії. Крім того, дослідження показали, що TiO2 може прискорити
ранню гідратацію портландцементу, поліпшити міцність при стисненні і
вигині, підвищити зносостійкість бетону.
Фотокаталіз активованого ультрафіолетовим опроміненням сонячного
світла TiO2 супроводжується не тільки фотохімічним ефектом. Під впливом
ультрафіолетових променів діоксид титану стає супер гідрофільним, за
рахунок зменшення кута змочування з водою і створення однорідної плівки
на оброблюваної поверхні, яка запобігає контакту забруднюючих частинок
безпосередньо з поверхнею. Формування водної плівки на обробленої
поверхні і фотокаталітичне видалення забруднюючих речовин представляють
реальний ефект самоочищення.
Каталітична активність діоксиду титану зростає зі зменшенням розміру
його частинок, так як при цьому збільшується відношення поверхні частинок
до їх об'єму. Тому наночастинки титану стають дуже ефективними, і їх
використовують для очищення води, повітря і різних поверхонь від
органічних сполук, які, як правило, шкідливі для людини.
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Фотокаталізатори, виготовлені на основі наночасток діоксиду титану
можна включати до складу бетону автомобільних доріг. Досліди показують,
що при експлуатації таких доріг концентрація монооксиду азоту набагато
нижче, ніж над звичайними. Таким чином, включення наночастинок діоксиду
титану до складу бетону може поліпшити екологію навколо автомобільних
доріг.
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СЕКЦІЯ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ
Автор: ст. гр. ФЗм-23 Пушкіна Маргарита Сергіївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Белікова Т.В.
Надання кредитів є одним із основних напрямків банківської
діяльності. Саме кредитні операції є найприбутковішими у діяльності банків.
Але кредитна діяльність завжди пов’язана з певними ризиками різного рівня.
Тож, для успішного кредитування, яке в основному полягає у поверненні
наданих позик та отриманні від цього максимально можливих доходів, банки
мають запроваджувати ефективну, гнучку та сучасну систему управління
якістю кредитного портфеля. Саме тому, обрана тема є дуже актуальною і
потребує постійного оновлення та вивчення.
Кредитний портфель – це сукупність усіх кредитів наданих банком яка
має певну структуру, відповідає цілям і вимогам банку за прибутковістю,
ризиком, ступенем ліквідності та напрямами кредитування.
Управління кредитним портфелем банку можна визначити як процес,
спрямований на забезпечення раціонального співвідношення дохідності та
надійності портфеля [1].
Під якістю кредитного портфеля можна розуміти таку властивість його
структури, яка забезпечує максимальний рівень прибутковості при
допустимому рівні кредитних ризиків і ліквідності балансу [2].
Для проведення ефективної кредитної політики потрібен комплексний
методичний підхід до оцінки якості кредитного портфеля банку. До основних
методичних підходів до оцінки якості кредитного портфеля банку можна
віднести такі: методи експертних оцінок (рейтинговий метод, метод «Дерево
рішень», коефіцієнтний аналіз); статистичні методи (метод «Монте-Карло»,
скоринг, кореляційно-регресійний аналіз, таксономічний аналіз); аналітичні
методи (стрес-тестування) [3].
З метою виявлення резервів підвищення ефективності кредитної
діяльності за умови запланованого рівня дохідності та допустимого рівня
ризику банки проводять аналіз кредитного портфеля, який здійснюється у
двох напрямах: аналіз структури та динаміки кредитного портфеля та якісний
аналіз кредитного портфеля [4].
Показники, що дають змогу оцінити якість кредитного портфеля банку:
показники ризику кредитного портфеля та показники дохідності кредитних
операцій [4].
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Отже, для того щоб забезпечити ефективне управління кредитним
портфелем банку необхідно здійснювати постійний моніторинг якості
кредитного портфеля банку для раннього виявлення кредитного ризику та
його попередження, а також виявлення погіршення показників дохідності. В
роботі були наведені комплекси методів які доцільно використовувати
банкам у своїй діяльності. Ці методи розроблені зарубіжними і вітчизняними
спеціалістами на основі багаторічного досвіду. Наведені методи слід
використовувати комплексно, зважаючи на те, що банк постійно знаходиться
під впливом різноманітних внутрішніх та зовнішніх чинників.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ
Автор: ст.гр.Ф-41 Громакова Вікторія Владиславівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Вінниченко О.В
Стабілізація та розвиток української економіки безпосередньо залежить
від фінансової стійкості як окремих банків, так і банківського сектору в
цілому. Сьогодні банківська система України функціонує та розвивається в
умовах нестабільної загальноекономічної ситуації, що відображається на
стійкості та безпеці функціонування банків, тому питання оцінки фінансової
стійкості банків отримало останнім часом надзвичайну актуальність.
В вітчизняній практиці не існує єдиного підходу до визначення поняття
«фінансова стійкість банку». Розглянемо визначення поняття «фінансова
стійкість банку» з погляду різних науковців:
Вольська С.П. [1, C. 806] вважає, що фінансова стійкість банку — це
інтегральна динамічна характеристика, що передбачає сталий розвиток банку
в обраному стратегічному на прямі та його здатність в стислі терміни
повернутися до рівноважного (або близького до нього) фінансового стану
після виходу з нього під впливом несприятливих чинників. Головними
складовими фінансової стійкості визнають ліквідність, достатність капіталу,
якість активів, рентабельність та платоспроможність.
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Як відзначає Довгаль Ю.С. та Шиллер Р. [4, C. 130] фінансова стійкість
- це багатоскладове поняття, що включає стійкість банківського капіталу,
організаційної структури, стійкість активів тощо. В сучасних обставинах є
ряд негативних чинників, що впливають на фінансову стійкість банку. До
них відносять гостру залежність фінансових установ від іноземних
інвестицій, недостатність капіталізації активів, висока вартість послуг, що
надається банками, низьку якість активів, зростання частки банківських
ризиків у зв’язку з нестабільністю економічної та політичної ситуації в країні
та ін.
На думку, Пантелєєва В.П. та Халяви С.П. [6] фінансова стійкість своєрідне перевищення доходів над витратами.
Аналізуючи наведені визначення поняття «фінансової стійкості» вище,
розглядати фінансову стійкість можна у контексті як внутрішніх, так і
зовнішніх складових.
Зовнішня фінансова стійкість [2] – це рівень успішності
функціонування банку на фінансовому ринку, що здобутий через
адміністративний вплив держави, або в результаті високого рівня
конкурентної позиції установи.
Внутрішня фінансова стійкість банку [1, C. 806] –це інтегральна
динамічна характеристика, що передбачає сталий розвиток банку в обраному
стратегічному на прямі та його здатність в стислі терміни повернутися до
рівноважного (або близького до нього) фінансового стану після виходу з
нього під впливом несприятливих чинників. Головними складовими
фінансової стійкості визнають ліквідність, достатність капіталу, якість
активів, рентабельність та платоспроможність
Отже, фінансова стійкість комерційного банку - це його спроможність з
максимальною ефективністю і мінімальним ризиком реалізовувати свої
функції на ринку незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх факторів.
Фінансова стійкість є не лише основою стабільної банківської системи, а й
важливою економічною категорією, оскільки відсутність або низький рівень
фінансової стійкості комерційного банку, веде до його неплатоспроможності
й у кінцевому результаті – до банкрутства.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОЇ ГАЛУЗІ
Автор: ст. гр. Фз-41 Стефаниць Карина Миколаївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Временко Л.В.
У страхових компаніях останні роки спостерігалося активне зростання
послуг населенню, а також малому та середньому бізнесу [1]. Водночас, у
страховій галузі в Україні багато реальних проблем, які супроводжують
практичну діяльність вітчизняних страховиків та потребують свого
осмислення та розв’язання. Науковці у своїх працях досліджували проблеми
страхового ринку [2, 3, 4].
Головним питанням є культура страхування що повинна створюватися
самими страховиками. Якщо споживачі змушені звертатися до страховиків
тільки тому що зобов'язані робити це: обов’язкове страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів, страхування життя для
отримання споживчого кредиту в банку, покупка поліса виїжджаючих за
кордон, то не варто й думати про ринковий розвиток страхування. Споживач
звик що йому нав'язують страховку і не сприймає її як необхідну, корисну
послугу, як фінансовий захист або механізм вирішення раптово виниклих
проблем. Зараз споживачеві потрібен якісний страховий сервіс як послуга з
вирішення проблем у разі втрати здоров’я, пошкодження чи втрати майна.
Другим питанням є обмеження конкуренції. Конкуренція спонукає
бізнес, змушує шукати нові шляхи розвитку, цінувати і любити своїх клієнтів
і зберігати високий рівень якості страхових продуктів і послуг. На ринку
страхування конкуренція штучно обмежується. Якщо клієнт взяв кредит в
банку, він може отримати страховку, як правило, тільки у компанійпартнерів, якщо пацієнт хоче лікуватися в конкретному закладі охорони
здоров’я, йому доведеться вибирати поліс всього в однієї або декількох
страхових компаній, з якими співпрацює медична установа.
Важливим питанням є непрозорість ринку. Непрозорість роботи
страхових компаній викликає недовіру потенційних клієнтів. Навіщо
звертатися за послугами, які незрозуміло для чого, не мають реальної
корисності та затребуваності. Крім цього, не сприяє розвитку страхування
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відсутність розгорнутої офіційної інформації стосовно діяльності кожної
окремої страхової компанії та структури її страхового портфеля.
Ще однією проблемою, є страхове шахрайство. Воно було, є і буде.
Але, інформаційна кампанія проти шахраїв яку проводять страховики в
останні кілька років не повинна ніяк зачіпати інтереси звичайних, чесних
споживачів, яких більшість. Страхувальникам все рівно, як страховики
борються з шахраями, це їхня внутрішня справа, це їхній бізнес.
Для вирішення зазначених проблем є багато засобів. Наприклад,
маркетинг і різні методології використання клієнтського досвіду, експертиза
реальних відносин зі страхувальниками і їх поліпшення засноване на
behaviour economics, на сучасних моделях кліентоцентричності, методиках
customer value management (СVM) і customer еxperience management (СЕМ).
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СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. ОБ-21 Крайник Олеся Вікторівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Докуніна К.І.
Із здобуттям незалежності, в Україні почався процес формування
фінансової системи. До 1992 р. фінансова система входила до складу
централізованої фінансової системи колишнього радянського союзу, і,
відповідно, в повній мірі залежала від його фінансової політики. Оскільки
фінансова система країни є вагомим інструментом державного регулювання
економіки, то розгляд окремих етапів її становлення є завданням даного
дослідження.
У доволі критичних умовах відбувалось становлення вже незалежної
національної фінансової системи України, а також введення нової фінансової
політики. Першочерговими завданнями, які необхідно було вирішити під час
становлення даної системи, стали: вихід із економічної кризи, яка існувала на
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той час у країні; досягнення певної, хоча і часткової, макроекономічної
стабільності, а також – чітка регламентація ефективності розподілу
фінансових ресурсів. Державні ж ресурси є однією із найважливіших ланок
фінансової системи, а тому відіграють визначальну роль у забезпеченні
соціального захисту населення та необхідних суспільних послуг. Для даного
етапу розвитку фінансової системи важливою складовою є аспект правової
регламентації фінансових відносин, що виникають при створенні та
використанні фондів фінансових ресурсів, адже уся сукупність дій держави в
сфері фінансів має базуватися на нормативно-правових актах [1].
Варто зазначити, що Україна іде своїм шляхом розвитку фінансової
системи та економіки. Зважаючи на це, є як плюси, так і мінуси у її розвитку.
Позитивним є зростання обсягу ВВП протягом останніх років з 913,35 млрд.
грн. у 2009 р. до 1314 млрд. грн. у 2011 р., а також зниження індексу
споживчих цін, який у 2009 р. становив 112,3%, а у 2011 р. – 104,6%.
Негативним є те, що запроваджена власна грошова одиниця спочатку була
міцною, однак з часом почала втрачати свої позиції по відношенню до інших
валют [2]. В підтвердження цього – в 1996 р. еквівалент 100 дол. США був
182,95 грн, а у 2011 р. – 797,76 грн. Зростання зовнішньоторговельного
обороту свідчить про розширення співпраці між суб’єктами господарювання
України з іншими країнами, що також є позитивним моментом. Періодом
погіршення усіх показників став 2008 р. світової фінансової кризи, однак те,
що показники почали повертатися до норми та змінюватись у позитивну
сторону свідчить про потенційні можливості фінансової системи України в
майбутньому.
Таким чином, процес становлення та розвитку фінансової системи
України до теперішнього часу залишається складним. В умовах сьогодення
наша країна намагається постійно співпрацювати з іншими країнами задля
отримання міжнародного досвіду та покращення стану фінансової системи
України в цілому.
Перелік посилань:
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Уткіна М.С. історико-правові аспекти становлення фінансової системи України.
URL:
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ
Автор: ст. гр. Ф-21 Матвієнко Сніжана Сергіївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Докуніна К.І.
Низький рівень доходів, недостатня фінансова обізнаність та фінансова
грамотність, слабка інформованість населення щодо можливостей
фінансового ринку потребують нових підходів у забезпеченні безпеки
банківської діяльності, а також підвищення рівня доступності та якості
фінансових послуг, забезпечуючи інклюзивність розвитку країни.
В останніх публікаціях наукового і практичного характеру, а також
керівних документах державної влади поняття фінансової інклюзії
розглядається у трьох аспектах: 1) доступність фінансових послуг, тобто
можливість споживача дійсно скористатися послугою через контакт з
фінансовим посередником; 2) фінансова грамотність, тобто здатність
споживача здійснити усвідомлений вибір послуги, повністю усвідомлюючи
вигоди та ризики від користування нею; 3) захист прав споживача – гарантія
безпечного, прогнозованого та якісного надання послуги, забезпечена
третьою стороною [1Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Вітчизняні науковці по різному розглядають досліджуване поняття,
зокрема «як процес забезпечення вчасного й повноцінного доступу до
широкого спектра фінансових продуктів та послуг, поширення їх
використання серед усіх прошарків суспільства через впровадження
існуючих інноваційних підходів включно з фінансовою обізнаністю й
освітою з метою просування як фінансового добробуту, так і економічної та
соціальної інклюзії» [2]. Є. Степанюк в роботі [3] фінансову інклюзію
розглядає як рівний доступ та використання фінансових продуктів та послуг,
які прийнятні за ціною, відповідають потребам домогосподарств та
підприємств, доступні для всіх сегментів суспільства незалежно від доходу та
місця проживання, надаються представниками фінансового сектору
відповідально та екологічно для усіх учасників процесу.
Підвищення рівня фінансової інклюзії є важливим для різних
стейкхолдерів [4]: для регуляторів та держави загалом, оскільки залучає усі
верстви населення до економічної системи, що у результаті сприяє
зростанню економіки через мобілізацію заощаджень населення, інвестування
у розвиток економіки держави, диверсифікацію фінансової системи; для
провайдерів фінансових послуг, оскільки збільшує кількість споживачів
фінансових послуг; для споживачів, оскільки вони можуть ефективніше та
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зручніше використовувати сучасні фінансові послуги, підвищуючи таким
чином особистий добробут.
Отже, фінансова інклюзія забезпечує населенню своєчасний доступ до
широкого кола продуктів фінансового ринку, а також сприяє підвищенню
доходів населення.
Перелік посилань:
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ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ ЯК СТРАТЕГІЧНА ФУНКЦІЯ
МЕНЕДЖМЕНТУ
Автор: ст. гр. Ф-21 Степаненко Вікторія Миколаївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Докуніна К.І.
Зв'язки з громадськістю (PR) як один з основних складових
інтегрованих маркетингових комунікацій багато в чому визначають
конкурентоспроможність підприємств, відіграючи важливу роль у
формуванні маркетингової стратегії, комунікаційної політики. Формування
репутації компанії, імідж її товару, розвиток бренду залежать від паблік
рилейшнз, що впливають на рівень та якість позиціонування фірми на ринку
[1].
Як зазначає відомий науковець Уткін Е.А. [2] «паблік рилейшнз є
невід'ємною частиною менеджменту, а найбільш точно – менеджменту
комунікацій. Ця робота представляє собою комплексну систему застосування
спеціальних інструментів, прийомів, методів, процедур, технологій, що
обумовлює всебічне (особливо інформаційний) взаємодію всіх елементів,
складових організацію (її внутрішню сферу) з зовнішнім середовищем».
Прийнято вважати, що паблік рилейшнз виконує три основні функції,
які розглядаються з позиції менеджменту: 1) контроль думки і поведінки
громадськості з метою задоволення потреб та інтересів перш за все
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організації; 2) реагування на громадськість, тобто організація враховує події,
проблеми або поведінку інших і відповідним чином реагує на них. 3)
досягнення взаємовигідних відносин між усіма пов'язаними з організацією
групами громадськості шляхом сприяння плідній взаємодії з ними (у тому
числі зі службовцями, споживачами, постачальниками, виробничим
персоналом і т. д.). Саме ця функція є фундаментом моделі компромісу і
вважається найбільш корисною і плідною, оскільки цільові групи
громадськості тут розглядаються як партнери організації, з якими вона
вступає у взаємодію [3].
Погоджуємось із думкою В. Березенко та Іванець Т. [4], які вважають,
що найбільш вагомим є розуміння паблік рилейшнз як феномену комунікації,
як комунікаційного менеджменту та як феномену культури.
Вся діяльність у сфері PR зосереджується навколо проблеми
управління комунікаційними потоками, які виникають навколо базисного
суб’єкта PR та громадськістю, яка так чи інакше з ним пов’язана. Науковці у
своїх дослідженнях звертають увагу на той факт, що «управління» або
«менеджмент» слід розуміти широко, як управління інформаційнокомунікаційними потоками, як керування інформацією через її виробництво
та
розповсюдження.
Результатом
ефективності/неефективності
комунікативної PR-акції слід вважати наявність або відсутність запланованих
(бажаних) змін в поведінці цільових груп, тобто тих, на кого ця інформація
була спрямована. Це означає, що фахівець з PR має керувати (управляти)
процесом комунікації, починаючи із створення повідомлення і послідовно на
всіх наступних етапах і на всіх ланках комунікаційного ланцюга задля
забезпечення максимального комунікативного ефекту [4].
Отже, в сучасних умовах будь-яка діяльність, особливо в реалізації
бізнес середовищі неможлива без PR. За допомогою інструментів PR стає
можливим розкриття існуючого потенціалу підприємства чи приватної
фірми, що сприяє підвищенню перспектив їх подальшого розвитку.
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СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЇЇ
УДОСКОНАЛЕННЯ
Автор: ст. гр. Ф-31 Андрущенко Анастасія Сергіївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Карпенко В.В.
Головним чинником розвитку країни та суспільства в цілому є
інтелектуальний
потенціал людини та високопрофесійні кадри всіх
категорій. Суб’єкти соціально-трудових відносин зацікавлені у забезпеченні
на законодавчому рівні достойної мотивації праці та якості виробничих умов.
Для підвищення рівня розвитку всіх галузей та життя населення необхідно
сформувати в Україні високу вартість праці і відповідно – значну величину
заробітних плат. Рівень використання кадрового потенціалу підприємства
залежить від
умов, створюваних
власниками та керівниками цих
підприємств. Зарплата є основним мотивуючим фактором організації
ефективної трудової діяльності та досягнення загальної рентабельності
підприємницької діяльності. Середня питома вага витрат на оплату праці в
структурі виробничих витрат підприємств в інших країнах – 30%,
матеріальних витрат – 40 – 50%. На підприємствах України в даний час
питома вага оплати праці 7 – 20%, матеріальні витрати – 70 – 80%, що
забезпечує надприбутки підприємцям за рахунок доходів населення і обсягів
функціонування суспільства.
Мінімальний гарантований за законодавством розмір заробітної плати
встановлюється працівнику, який виконує просту роботу. Для робітників
застосовуються тарифні сітки – різним категоріям працівників за видами
виконуваних
робіт
затверджуються
коефіцієнти
міжрозрядних
співвідношень. Керівникам, професіоналам і фахівцям встановлюються
коефіцієнти міжпосадових співвідношень посадових окладів. У тарифікації
враховуються
складність
праці, фізична інтенсивність, кваліфікація,
розумова
напруженість,
відповідальність,
умови
праці.
Але
міжкваліфікаційні співвідношення в оплаті праці, які встановлюються на
підприємствах, недостатні, що не розкриває відмінності між кваліфікацією
працівників різних професій, відображається на низькому рівні заробітних
плат та сприяє тіньовій економіці. Як наслідок – недоплата в бюджет
величезних сум податкових надходжень по Єдиному соціальному внеску,
податку з доходів фізичних осіб та військовому збору. Масштабною
проблемою української економіки є тіньова оплата праці на підприємствах
недержавної форми власності, особливо у фізичних осіб-підприємців, які
найчастіше ще й не оформляють трудові відносини з найманими
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працівниками. Подекуди оплата за працю, що виплачується працівникам на
підприємствах приватної форми власності «в конвертах», складає 50-90%
загального розміру заробітної плати. Головна мета таких дій підприємців –
зменшення затрат на сплату податків по оплаті праці.
До факторів підвищення ефективності діяльності належать: сприяння
офіційній та значній оплаті праці співробітників; заохочення участі
працівників в управлінні та розробці нових технологій; висока якість
трудового життя. Підприємці повинні сприяти поширенню погодинної
форми оплати праці. В умовах, коли працівник не концентрується на
виробітку, він може якісно виконати трудові функції, творчо підійти до
праці і навіть запропонувати раціоналізаторську
пропозицію для
покращення виробництва.
Формування законодавства країни щодо кадрової політики підприємств
та контроль за їх діяльністю в цій сфері є одним з основних важелів в питанні
економічного розвитку країни. Обов’язковим вважаємо застосування на
підприємствах всіх форм власності коефіцієнтів міжкваліфікаційних
співвідношень в оплаті праці для працівників різних професій, із
встановленням вагомого коефіцієнта по кожній професії, можливо навіть
формування нового Класифікатора професій України, в якому крім назв
професій та їх кодів будуть відображені коефіцієнти співвідношення до
мінімального розміру заробітної плати по кожній професії. Кваліфіковані
працівники, ініціативні, з високим легальним рівнем оплати праці
забезпечать розвиток колективів підприємств, що відобразиться і на
результатах їх діяльності – натуральних та вартісних показниках та доходах
бюджету.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ
Автор: ст. гр. Ф-41 Ганусовська Діана В’ячеславівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Колодяжна Т.В.
Основною економічною функцією банків є кредитування їх клієнтів.
Від того, наскільки добре банки реалізують свої кредитні функції, багато в
чому залежить економічний стан регіонів, що ними обслуговуються.
Банківські кредити сприяють появі нових підприємств, збільшенню кількості
робочих місць, будівництву об'єктів соціального та культурного
призначення, а також забезпечують економічну стабільність.
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Технології надання кредитів відрізняються залежно від професійної
діяльності банку, його спеціалізації. Кожен банк обирає для себе свою
методику оцінки кредитоспроможності та правила оформлення та підготовку
укладення кредитного договору. Організація кредитних взаємовідносин
банку і клієнтів визначається багатьма факторами, що включають стратегію і
тактику банку, кваліфікацію банківських працівників, розмір статутного та
власного капіталу, кредитну політику банку тощо [1].
У цілому в банківський практиці виділяють такі етапи організації
процесу кредитування:
1. Подання заявки клієнтом за спеціальною формою. На цьому етапі
оцінюються сильні й слабкі сторони майбутнього позичальника та об'єкта
кредитування.
2. Вивчення кредитоспроможності клієнта. Важливе значення мають
архіви банку. Якщо клієнт вже отримував кредит у цьому банку, то в архіві
містяться відомості про можливі затримки в погашенні боргу або інші
порушення.
3. Розробка умов процесу кредитування, підготовці й укладанні
кредитного договору, графік погашення кредиту відповідно до строків
оборотності того виду капіталу, на формування якого видається позика.
Після досягнення згоди за всіма питаннями підписується кредитний
договір.
4. Після підписання кредитної угоди працівник кредитного відділу
оформляє бухгалтерські документи, які містять вказівки щодо відкриття
позичкового рахунку та видачі кредиту.
5. Етап процесу банківського кредитування полягає в поверненні
кредиту разом з відсотками [2].
Визначення кредитоспроможності позичальника банком - це
комплексна якісна оцінка, рeзультат аналізу, в ході якого накопичується
необхідна для прийняття рішення інформація. Зважаючи на ці відомості, банк
приймає рішення про можливість та умови надання кредиту (доцільність
продовження кредитних відносин або їх припинення).
Аналізуючи проблеми банківського кредитування в Україні видно, що
банківська система України потребує значного реформування, спрямованого
на здешевлення кредитів, їх доступності, економічно обґрунтованих
кредитних ставках, вдосконалення законодавчої бази, переймання досвіду
іноземних держав. Отже, Україна потребує значних реформ, як у банківській
системі, так і у фінансовому секторі в цілому [3].
Перелік посилань:
1.
Банківська справа – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1534122041530/bankivska_sprava/analiz_kreditnogo_portfelya_banku
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2.
Аналіз кредитної діяльності банку – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://5ka.at.ua/load/finansi/analiz_kreditnoji_dijalnosti_banku
3.
Банки и банковские операции: Учебник. / Под ред. Жукова Е.В., М.: Банки и
биржи, 2008.

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. ФЗм-21 Любченко Юлія Юріївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Колодяжна Т.В.
Банківські установи виступають найбільш активними учасниками в
систем звітування, в розрізі суб’єктів первинного фінансового моніторингу
[2]. Сьогодні банківська сфера залишається зоною підвищеного ризику. Це
зумовлено тим, що вона є ареною боротьби за перерозподіл власності, а
також коли «відмиті» гроші зазвичай розміщуються на банківських рахунках,
які часто відкриваються на підставних осіб.
У 2019 р. Держфінмоніторингом України було відібрано 10 найбільш
вагомих регіонів України, для більш детального аналізу. Згідно досліджень
відомо, що найактивнішими в системі звітування серед суб’єктів первинного
фінансового моніторингу є банківські установи, які надсилають основну
частину повідомлень про операції, саме в Київській області та м. Київ, а
найменшу питому вагу становить Закарпатська область Така концентрація
пояснювалася насамперед тим, що зазначені регіони є найбільш розвинутим
промисловими регіонами України і мають досить високий інвестиційний
рейтинг.
Починаючи з 2009 р., КМУ спільно з НБУ посилив контроль за
діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердивши
декілька спільних постанов про розробку плану заходів із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню терроризму [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Одним із найважливіших процесів фінансового моніторингу є
проведення Національним банком України перевірок банків з питань
фінансового моніторингу та їх результатів. Зокрема, 2017 - 2019 рр. з питань
фінансового моніторингу були перевірені всі діючі банки-юридичні особи. За
результатами перевірок були виявлені такі основні порушення: не
дотримувалися строки проведення ідентифікації клієнтів, які мають високий
ризик здійснення операцій з легалізації злочинних доходів; не
ідентифікувалися фізичні особи, які мають істотну участь в юридичній особі;
не повідомлялося про фінансові операції, що підлягають фінансовому
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моніторингу. За допущені порушення було вжито штрафи на банки,
адміністративні штрафи на відповідальних працівників та керівників банків,
усунення від посади, письмові застереження [2].
Національним банком України постійно проводиться робота щодо
вдосконалення механізмів контролю за здійсненням банками фінансового
моніторингу [3].
Отже, в Україні процес управління системою фінансового моніторингу
у банківській діяльності перебуває на стадії розвитку та потребує наукових
досліджень, а також удосконалення розробки прикладних рекомендацій з
урахуванням специфіки національного ринку та зарубіжного досвіду.
На сьогоднішній день Державна служба фінансового моніторингу
України активно співпрацює з міжнародними організаціями, які відповідають
за протидію відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму.
Перелік посилань:
1.
Внукова Н.М. Основи факторингу: навчальний посібник. К.: Знання, 1998. 174 с.
2.
Гринчак Н.Я. Факторінг як перспективний напрям розвитку банківського бізнесу.
Вісник університету банківської справи Національного банку України. 2010. № 2(8). С.
162-169.
3.
Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: навчальний посібник. К.:
Каравела, 2012. – 360 с.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. ФЗм-21 Марценяк Людмила Ігорівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Колодяжна Т.В.
В Україні значна частка спеціальних операцій та послуг не набула
широкого застосування в практичній діяльності комерційних банків.
Передусім це пов'язано з повною відсутністю чи недосконалістю існуючої
законодавчої бази, яка регулює здійснення таких операцій або надання
послуг, а також із сучасним станом економіки країни.
Серед спеціальних видів банківського кредитування перспективним
напрямком для розвитку можна виділити факторинг.
Перевагами використання факторингу для підприємств є те, що він дає
можливість в бланковому режимі отримувати фінансування, яке за рахунок
прискорення оборотності коштів має змогу підвищити загальну ліквідність,
рентабельність, в той час, як інші види кредитів мають певні обмеження [2].
Проте, незважаючи на те, що факторингові операції є основним
інструментом управління дебіторською заборгованістю, обмеженість його
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використання обумовлена їх високою ризикованістю. Високі ризики і
стримують банки використовувати цей перспективний напрямок отримання
додаткових доходів.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 49)
факторинг віднесений до кредитних операцій та визначається як банківська
операція з придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій
формі за поставлені товари або надані послуги. При цьому банк цілком бере
на себе ризик виконання грошової вимоги та здійснення платежів за
боржника [1].
У теперішній час факторинг - це комплекс фінансових послуг, що
надаються клієнтові фактором. Факторингові операції, комплексно
поєднують кредитну операцію та посередницько-комісійні послуги, серед
подібних операцій займають особливе місце. Ключовим завданням для
банку, що надає послуги факторингу, є адекватне визначення розміру плати
за факторинг, а також автоматизований моніторинг дебіторській
заборгованості, що фінансується банком [1].
Хоча факторинг в Україні використовується ще недостатньо, останнім
часом, з розвитком банківської системи, такі послуги стають привабливими
для суб’єктів господарської діяльності України не лише як форма захисту від
ризиків, а й засобом оптимізації фінансових потоків банку та клієнта, що
безперечно є запорукою розвитку вітчизняного ринку факторингових послуг
[3].
Факторинг відносно нова для українського фінансового ринку послуга.
На українському ринку факторингові послуги надають близько 34 банків і
спеціалізованих компаній. Обсяг наданих зазначених послуг на вітчизняному
ринку постійно збільшується.
Перелік посилань:
1.
Внукова Н.М. Основи факторингу: навчальний посібник. К.: Знання, 1998. 174 с.
2.
Гринчак Н.Я. Факторінг як перспективний напрям розвитку банківського бізнесу.
Вісник університету банківської справи Національного банку України. 2010. № 2(8). С.
162-169.
3.
Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: навчальний посібник. К.:
Каравела, 2012. – 360 с.
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ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Автор: ст. гр. ООз-31 Ротар Денис Володимирович
Керівник: канд. екон. наук, доц. Кондратенко Д.В.
Вивчення кожної навчальної дисципліни розпочинається з розгляду
загальновизнаних її теоретичних засад. Засвоєння теоретичних питань,
ключових термінів і категорій дає змогу приступити до оцінювання та
розв’язування нагальних проблем виробництва і підвищення його
ефективності.
Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності всіх
підприємств і господарських організацій, визначення впливу факторів на
показники їх роботи для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а
також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів
виробництва та реалізації, підвищення ефективності їх діяльності.
Економічний аналіз виступає як прикладна, функціональна наука,
спрямована на створення інформаційного забезпечення вибору та прийняття
управлінських рішень у системі загальнонаціонального відомчого,
територіального управління і на рівнях менеджменту діяльності
господарюючих суб'єктів і у системі управління та регулювання економічних
відносин. Теоретичною і методологічною основою економічного аналізу є
економічна теорія. Чітке, однозначне, змістовне тлумачення положень і
категорій економічної теорії є передумовою становлення науки економічного
аналізу [1].
У вузькому розумінні прийняття рішень розглядається лише як вибір
кращого рішення з чисельних альтернатив. У процесі аналізу вузького
розуміння необхідно враховувати, що альтернативні варіанти не виникають
самі собою. Процес прийняття рішень складається не тільки з вибору
кращого варіанту, але і з пошуку альтернатив, встановлення критеріїв оцінки,
вибору способу оцінки альтернатів тощо [2].
Кожна наука має свій предмет, який вона вивчає. Предметом
економічної науки є виробничі відносини людей. Економічний аналіз як її
галузь теж має справу з певною їх частиною, а точніше, з тими відносинами,
які формуються в межах підприємств і навколо них. У наукових виданнях
зазвичай наводиться таке визначення цього поняття. Економічний аналіз – це
система спеціальних знань з дослідження організації, структури і стану
господарського життя або окремої сфери економічної діяльності для
узагальнення передового досвіду та виявлення невикористаних резервів
підвищення їх ефективності [3].
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Можемо з’ясувати, яке місце посідає економічний аналіз у системі
економічних та інших наук і які взаємозв’язки існують між ними.
Теоретичною основою економічного аналізу є політична економія, а
загальним методом пізнання, як і для всіх інших наук – діалектика.
Економічний аналіз тісно пов’язаний з галузевими економіками,
організацією та менеджментом, маркетингом, фінансовими дисциплінами,
банківською справою і кредитуванням.
Особливу роль в економічному аналізі відіграють бухгалтерський облік
та статистика. Вони не тільки постачають йому необхідну інформацію, а й
надають деякі свої методи для його вивчення. Особливо плідно у цій справі
склалися стосунки між аналізом і статистикою, внаслідок чого методика
аналізу збагатилася багатьма статистичними методами й прийомами
дослідження.
В економічному аналізі широко застосовуються сучасні обробки
інформації, економіко-математичні та соціологічні методи, знання в галузі
техніки й технології виробництва.
Перелік посилань:
1. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник. Знання, 2011. 630 c.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Автор: ст. гр. Фз-41 Стас Іван Анатолійович
Керівник: канд. екон. наук, доц. Кондратенко Д.В.
Фінансові ресурси підприємства — це частина грошових коштів у
формі доходів і зовнішніх надходжень, призначених для виконання
фінансових зобов’язань і здійснення витрат по забезпеченню розширеного
відтворення.
Так, А.М. Поддєрьогін поділяє основні джерела формування
фінансових ресурсів підприємств на власні та залучені кошти. До власних
належать: статутний капітал, амортизаційні відрахування, валовий дохід та
прибуток. До залучених – отримані субсидії, кредити, пайові та інші внески,
кошти, мобілізовані на фінансовому ринку. Загальні джерела фінансових
ресурсів підприємств А.М. Поддєрьогін групує за критеріями, що
відображають особливості та специфіку процесу їх формування: 1) фінансові
ресурси що формуються під час заснування підприємств; 2) фінансові
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ресурси, що формуються за рахунок власних і прирівняних до них коштів; 3)
фінансові ресурси, що мобілізуються на фінансовому ринку; 4) фінансові
ресурси що надходять у порядку розподілу грошових надходжень [1, с. 1011].
Класифікацію фінансових ресурсів підприємств О.Р. Романенко
пропонує здійснювати за двома основними критеріями: 1) залежно від
джерел формування: створені за рахунок власних і прирівняних до власних
грошових надходжень; мобілізовані на фінансовому ринку; ресурси, що
надходять у порядку перерозподілу; 2) за правом власності: власні кошти
підприємства; залучені кошти; позикові фінансові ресурси [2, с. 80-82].
В.М. Опарін розвиває класифікацію фінансових ресурсів підприємств
та пропонує її здійснювати за такими основними ознаками: за кругообігом, за
використанням, за правом власності. За кругообігом він розрізняє початкові
фінансові ресурси, тобто ті, з якими підприємство починає свою діяльність і
які концентруються у статутному фонді, і прирощені, тобто, отримані
підприємством у результаті його діяльності у формі прибутку. За характером
використання виділяє матеріалізовані фінансові ресурси, що вкладені в
основні засоби, які постійно забезпечують виробничий процес, і ті, що
перебувають в обігу – оборотні кошти. За правом власності фінансові
ресурси він поділяє на власні кошти підприємницької структури (залежно від
форми власності це може бути приватний, пайовий чи акціонерний капітал),
надані безоплатно державою з бюджету чи фондів цільового призначення та
позичені, до яких відносяться отримані кредити [3].
Враховуючи те, що автори багатьох наукових досліджень під
фінансовими ресурсами підприємства розуміють його капітал, який, на їх
думку, є перетвореною формою фінансових ресурсів, то досить поширеною є
класифікація фінансових ресурсів підприємства на основі джерел
формування його загального капіталу – за елементами та структурою пасиву
балансу. Даний підхід є, на наш погляд, доцільним, оскільки бухгалтерський
баланс підприємства є базовим елементом інформаційного забезпечення
фінансового обліку, моніторингу та аналізу, планування та прогнозування,
фінансового контролю, які є невід’ємними функціями фінансового
менеджменту та створюють підґрунтя для розробки та реалізації ефективних
управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, розподілом та
використанням фінансових ресурсів підприємства.
Перелік посилань:
1.
Поддерьогін А. М. Фінанси підприємств: Підручник. К.: КНЕУ. 2004. 546 с.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Автор: ст. гр. ФЗм-22 Воскобой Аліна Юріївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Марченко О.В.
Більшою або меншою мірою ризик постійно присутній як у житті
людей, так і в діяльності суб’єктів господарювання [2]. Окремо можна
виділити страхові компанії, оскільки вони є унікальними інститутами, що
реалізують власну діяльність в ризиковому середовищі й свідомо
погоджуються
додатково
акумулювати
ризики
інших
суб’єктів
господарювання. Для страхових компаній питання, пов’язані з ефективним
управлінням ризиками вкрай важливе: від цього залежить не тільки їх
стабільна робота, але й стабільність тих суб’єктів, що передали їм свої
ризики.
Відповідно, система управління ризиками страховиків має бути
комплексною, тобто включати підходи до управління різними видами
ризиків. Від логічної побудови, доцільності та дієвості даної системи буде
залежати успішність усієї подальшої діяльності страхових компаній.
Управління ризиками страховика — це цілеспрямована діяльність
компанії щодо ідентифікації, оцінювання та контролю за ризиками, що
можуть завдати небезпеки ресурсам страхової компанії або її здатності
виконувати страхові зобов’язання та приносити прибуток [1]. Ця діяльність
дозволяє мінімізувати імовірність настання ризикових подій і розроблення
можливих сценаріїв щодо їх уникнення, зменшення та покриття.
Загалом процес управління ризиками складається з трьох основних
етапів:
1 етап – ідентифікація ризику. Вона являє собою систематичне
виявлення та аналіз ризиків, що є характерними для певного виду діяльності.
Цей процес потребує вивчення всіх складових і факторів, що супроводжують
дані ризики, а саме:
- небезпек, які можуть призвести до несприятливого результату;
- ресурсів підприємства, які можуть постраждати від ризиків;
- факторів, що збільшують або зменшують ймовірність реалізації
ризиків;
- збитків, у яких виражається вплив ризику на ресурси [3, с. 138–139].
2 етап – оцінка ризику. Вона має на меті визначити ступінь імовірності
настання ризикової події та розміри потенційного збитку. Складність цього
етапу обумовлена тим, що не існує єдиної методики оцінювання ризиків.
Ризики є досить різноманітними за своєю природою та походженням.
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Тому застосовування різних підходів та методів оцінювання залежить від
сфери та масштабів діяльності, бізнес-процесів тощо.
3 етап – контроль за ризиком. Він може бути здійснений наступними
способами:
- уникнення ризику;
- мінімізація ризику;
- локалізація ризику;
- передавання ризику.
Доцільність використання кожного з цих способів залежить від
конкретної ситуації. При цьому уникнення ризику вважається найкращим
варіантом за будь-яких умов.
Перелік посилань:
1. Баранов А.Л. Методологічні основи управління ризиками страхової компанії. Фінанси,
облік і аудит. 2014. No 1. С. 22–34.
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ВПЛИВ ПРОБЛЕМНИХ КРЕДИТІВ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
БАНКУ
Автор: ст. гр. Ф-41 Линьова Валерія Дмитрівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Марченко О.В.
Кредитні операції банку є найбільш прибутковими, але водночас
найбільш ризиковими. Обсяги кредитування постійно зростають як в
абсолютних, так і у відносних показниках, про це свідчать сучасні тенденції
розвитку банківської системи України. Наявність великої кількості
проблемної заборгованості приводить до необхідності резервування значного
обсягу коштів, це в свою чергу скорочує можливості проведення активних
операцій та зменшує прибуток банку.
Проблемним кредитом є кредитний продукт, який характеризується
істотними порушеннями строків виконання зобов’язань перед банком,
ознаками погіршення фінансового стану боржника, суттєвим зниженням
якості чи втратою забезпечення [1]. До непрацюючих потрапляють кредити у
разі виконання принаймні однієї із двох подій: 1) контрагент банку допустив
прострочку більше ніж на 90 днів (30 днів для банків-боржників); 2)
контрагент не спроможний забезпечити виконання своїх зобов'язань в
установлений строк без процедури стягнення застави. При цьому, новий
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підхід НБУ передбачає ідентичність понять «дефолтний» та «непрацюючий»
актив [2].
Проблемна заборгованість може виникати з різних причин. Ці причини
умовно поділяюся на декілька груп: зовнішні (макроекономічні), внутрішні
(банку та позичальника), внутрішньо-системні (банківські) [3, 4, 5].
Одним з показників, що характеризують фінансовий стан банку, є його
платоспроможність. Вона трактується як можливість своєчасно погасити свої
платіжні зобов’язання наявними грошовими ресурсами. Оцінка
платоспроможності здійснюється на основі характеристики ліквідності
поточних активів, тобто часу, необхідного для перетворення їх у готівку [6].
Проблемна заборгованість негативно позначається на результатах фінансової
діяльності банків, а отже й на платоспроможності банку. По-перше,
зростання проблемної заборгованості спричиняє збільшення обсягу втрат,
пов’язаних з неповерненням суми основного боргу та процентів за кредитом.
По-друге, вона призводить до появи додаткових операційних витрат,
пов’язаних з поверненням проблемного кредиту, замороженням коштів у
неприбуткових активах, що зумовлює зменшення прибутковості банку,
погіршення стану ліквідності та зниження якості його активів. По-третє, воно
негативно відображається на репутації банку, його рейтингах, що спричиняє
зниження рівня довіри з боку вкладників та інвесторів [7].
Отже, проблемні кредити можуть негативно вплинути на
платоспроможність банку, внаслідок зростання кредитного та інших
похідних ризиків. Тому важливим є підвищення ефективності управління
проблемними кредитами, яке у свою чергу, неможливо здійснити без чіткого
розуміння сутності проблемного кредиту.
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7. Бабенко М.І. Мертвий вантаж. Чому в українських банках проблемних кредитів
більше, ніж «живих». Фокус. 2018. Лютий. URL: https://nabu.ua/ua/mertviy-vantazh-chomuvukrayinskih.html.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Автор: ст. гр. ФЗм-23 Сироватська Тетяна Сергіївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Марченко О.В.
Найважливішим завданням управління фінансовими ресурсами є
визначення обсягів, джерел та форм залучення фінансових ресурсів для
здійснення господарської діяльності підприємства. Їх формування
здійснюється, зазвичай, за рахунок різних джерел: власного капіталу
підприємства, позичених і залучених фінансових ресурсів.
Сучасні концепції менеджменту можна звести до трьох підходів до
управління фінансами: процесний, системний, ситуаційний.
Підхід до управління фінансовими ресурсами як до процесу
характеризує його динамічний бік, який має вигляд послідовності операцій,
зумовлених функціями управління: аналіз, прогнозування, планування,
контроль тощо [3].
Системний підхід до управління фінансовими ресурсами передбачає з
одного боку – дослідження існуючого стану управління фінансовими
ресурсами, а з іншого – формування ефективної системи управління для
досягнення поставленої мети діяльності підприємства [2].
Концепція системного підходу до управління фінансовими ресурсами
підпорядкована загальній меті розвитку підприємства, яка передбачає
проведення значного обсягу аналітичної роботи, за результатами якої
оцінюють: стан, склад, структуру і напрями використання фінансових
ресурсів; потребу в ресурсах і джерелах їх залучення; фінансовий стан
підприємства тощо. Вирішення цих питань варто починати з оцінки
фінансово-економічного стану діяльності підприємства за допомогою
відповідних показників. На основі отриманих аналітичних висновків
розробляються багатоваріантні прогнози (моделі) структури управління
фінансовими ресурсами.
Системний підхід має враховувати ситуаційну складову [1]. Практичне
застосування ситуаційного підходу ґрунтується на тому, що менеджер
повинен: 1) володіти ефективними засобами професійного управління
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фінансовими ресурсами; 2) правильно розуміти й інтерпретувати ситуацію,
тобто визначати найбільш важливі фактори і використовувати найбільш
чутливі елементи, вплив на ефективність використання фінансових ресурсів;
3) пов'язувати конкретні прийоми з конкретними ситуаціями.
Таким чином, розглянуті підходи до управління фінансовими
ресурсами підприємств свідчать про те, що на сучасному етапі в теорії
менеджменту відібране те раціональне, що було досягнуте на попередніх
фазах розвитку. Отже, управління фінансовими ресурсами представляє
собою сукупність взаємопов'язаних елементів, методів і підходів
та
інструментів її реалізації.
Перелік посилань:
1.
Аванесова Н.Е., Марченко О.В. Стратегічне управління
підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади: монографія.
Харків: Щедра садиба плюс, 2015. 195с.
2.
Ткаченко Н.М., Борович О.В., Цюцяк І.Л., Цюцяк АЛ. Фінансовий
облік 2: навч. посіб.; за заг. ред. Н.М. Ткаченко. К.: Алерта, 2014. 456 с.
3.
Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В. Управління капіталом підприємства:
[навч. посіб.]. Київ: КНЕУ, 2007. 440 с.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр.Ф-41 Баснукаєв Сайхан Алхазурович
Керівник: канд. екон. наук., доц. Петриківа О.С.
В умовах нестабільності економіки, будь-які кризи призводять до
паралізації платіжної системи, коливань курсу національної валюти,
скорочення пропозиції грошей, викликають загострення політичної ситуації.
Для сприяння економічному зростанню країни через забезпечення
стабільності банківської системи саме й функціонує банківський нагляд та
регулювання.
Згідно із Законом України "Про Національний банк України"
банківське регулювання є однією із функцій НБУ, яка полягає у створенні
системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні
принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду,
відповідальність за порушення банківського законодавства, а банківський
нагляд — це система заходів щодо контролю та активних впорядкованих дій
НБУ, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами,
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стосовно яких НБУ здійснює наглядову діяльність законодавства України і
встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської
системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку [1].
На сьогоднішній день система банківського нагляду та регулювання
характеризується низькою ефективністю, яка, перш за все, обумовлена
непрозорістю
та
недоступністю
інформації
щодо
визначення
неплатоспроможних банківських установ, спрямованістю на кількісну оцінку
достатності капіталу та нехтуванням якісними показниками банківської
діяльності, такими, як адекватність регулятивного капіталу та ліквідність [2].
Отже, якісний і ефективний банківський нагляд – одна з головних
передумов стійкості банківської системи, її належного функціонування та
бездоганного виконання нею основних функцій.
Банківський нагляд має створювати ефективну й конкурентоздатну
банківську систему, динамічно реагувати на всі зміни на ринку, виявляти
готовність періодично переглядати політику та практику нагляду з
урахуванням нових змін і тенденцій на ринку.
Перелік посилань:
1.Офіційний сайт Національного банку України.URL: https://www.bank.gov.ua
2. Ю. П. Макаренко. Сучасний стан та шляхи удосконалення банківського
регулювання та нагляду. URL:http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2017/13.pdf
3. Лановий Володимир. Економічна правда .URL: https://www.epravda.com.ua/

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ
Автор: ст. гр.Ф-41 Дмитрюк Діана Вадимівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Петриківа О.С.
Банківські ризики стали невід’ємною складовою практичної діяльності
будь-якого банку. Мінливе фінансово-економічне середовище, що викликає
коливання на фінансових ринках та ринках банківських послуг, зниження
платоспроможності позичальників, помилки у правових аспектах діяльності
банків, неправильно сформовані стратегії банків - все це є постійними
загрозами нормальному функціонуванню банківських установ та поступової
втрати ними своєї фінансової стійкості..
Вплив основних факторів несприятливого зовнішньоекономічного
середовища спровокував виникнення нестабільності майже в усіх секторах
економіки країни, причому банки намагалися мінімізувати власні втрати та
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недоотримані вигоди за рахунок власних клієнтів, що вже постраждали від
впливу кризових явищ.
Виникає проблема у створенні та впровадженні банками України
ефективних принципів управління кредитним ризиком. Проте, можна
зробити висновок про те, що методи управління кредитним ризиком, що
пропонуються, мають загальний характер та відносяться до всіх банківських
ризиків, а часто не враховують специфічних рис кредитного ризику.
Отже, кредитні ризики несуть в собі найбільшу небезпеку для
комерційних банків у контексті забезпечення та збереження їх фінансової
стійкості, тому впровадження нових, більш ефективних методів оцінки,
управління, а відтак, попередження кредитних ризиків має стати
пріоритетним напрямком розвитку банківської системи України. При цьому
основною характеристикою, що має охоплювати ці методи, можна вважати
превентивність їх впровадження та дії для попередження втрати банками
своєї фінансової стійкості під впливом майбутніх світових кризових явищ.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ
Автор: ст. гр.Ф-41 Кравчук Анастасія Вадимівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Петриківа О.С.
З розвитком ринкових відносин в Україні банківський прибуток став не
тільки кінцевою метою діяльності банків, але й узагальнюючим показником,
здатним відобразити результати діяльності як всієї банківської системи, так і
окремого банку. Формування прибутку – це основна мета діяльності банку.
Він необхідний для створення адекватних резервних фондів, стимулювання
персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення операцій,
скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються, і, зрештою, для
успішного проведення наступних емісій і відповідного збільшення капіталу.
Роль прибутку полягає в тому, що він є основним внутрішнім
джерелом збільшення власного капіталу банку і ресурсів для зростання його
активних операцій. При цьому, прибуток є постійно відтворюваним
джерелом, на відміну від інших внутрішніх джерел формування капіталу. В
практиці функціонування банку використовуються декілька показників
прибутку: економічний, балансовий, прибуток до оподаткування, чистий, а
також нерозподілений прибуток.
Внаслідок специфіки банківської діяльності основна маса доходів
банку припадає на операційні доходи, а саме на процентні доходи. В
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основному ці доходи від надання кредитів клієнтам або від розміщення
тимчасово вільних грошових коштів у центральному та комерційних банках,
а також процентні доходи від вкладень в боргові зобов'язання. Комісійні
доходи – це друге за значимістю джерело доходів. Величина комісійної
винагороди банку прямо пов'язана з обсягом наданих послуг і встановленими
тарифами за їх надання.
Ще одне важливе джерело доходів - це доходи від операцій на
фінансових ринках, тобто, від купівлі-продажу цінних паперів, іноземної
валюти, дорогоцінних металів. Решта видів доходів є, в основному,
нерегулярними джерелами надходжень банку. Банк повинен забезпечити не
тільки достатність обсягу доходів для покриття своїх витрат, але і
ритмічність їх надходження. Іншими словами, потік доходів повинен бути
розподілений в часі відповідно з періодичністю утворювання банком витрат.
Отже, в сучасних умовах прибуток – кінцева мета і рушійний мотив
товарного виробництва і ринкової економіки. Ефективне управління
прибутком передбачає побудову в банку відповідних організаційнометодичних систем забезпечення цього управління та знання основних
механізмів формування прибутку. На формування прибутку як фінансового
показника роботи банку впливає встановлений порядок визначення
результатів діяльності банку; обчислення собівартості банківських продуктів;
загально-банківських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових
операцій, іншої діяльності.
Як кінцевий фінансовий результат, розмір отриманого банком
прибутку відображає результати всіх його активних і пасивних операцій та
дію всіх факторів, що впливають на діяльність банку.
Обсяг прибутку в цілому по банківській системі забезпечує її
надійність, гарантує безпеку вкладів і наявність джерел кредитування, від
яких залежать споживачі банківських послуг.
Перелік посилань:
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3. Лаврушин И.О. Банковский менеджмент. Видання 4-е, Москва: КНОРУС, 2011.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ
Автор: ст. гр.Ф-41 Кроль Максим Тарасович
Керівник: канд. екон. наук, доц. Петриківа О.С.
Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки характеризується
підвищенням вимог до банківської системи, яка повинна сприяти стійкому
економічному зростанню та підвищенню її конкурентоспроможності в
умовах інтеграції у європейський та світовий економічний простір. Це
зумовлено особливою роллю банків як провідних фінансових посередників,
що забезпечують переміщення фінансових ресурсів між окремими регіонами,
галузями господарства та суб’єктами економіки з метою задоволення їх
потреб та запитів. Достатня за обсягом та належним чином збалансована
ресурсна база банків є важливою передумовою їх прибутковості, підтримки
достатньої ліквідності та довіри з боку всіх учасників ринку. Зміцнення
ресурсної бази сприяє підвищенню можливостей банків у задоволенні
поточних та інвестиційних потреб суб’єктів господарювання і
домогосподарств у додаткових фінансових ресурсах.
Хоча найбільше зменшення кількості банків у банківській системі
України припало на 2015–2016 рр., саме в цей період їх кількість зменшилася
із 117 до 96, однак найбільше зменшення ресурсної бази банків відбулося у
2017 р. Така ситуація пов’язана із тривалим процесом виведення банків з
ринку, що й привело до неодночасного зменшення кількості банків та їхньої
ресурсної бази. Варто підкреслити, що у 2012–2017 рр. кількість банків з
іноземним капіталом знизилася на 14 банківських установ, що є негативною
тенденцію для банківського сектору України. Це відбулося через вихід банків
Західної Європи з вітчизняного банківського ринку у зв’язку з кризою
банківської системи в країні та відсутністю перспектив розвитку економіки і
відновлення ділового клімату.
Починаючи з 2017 року збільшується частка залучених ресурсів до 70%
за рахунок зменшення частки запозичених ресурсів до 20%. У 2018 році
зберігається тенденція 2017 року, однак можна ще побачити суттєве
збільшення частки власних ресурсів. Однак варто підкреслити, що така зміна
структури відбулася не за рахунок значного збільшення власного капіталу в
абсолютному вираженні, він збільшився всього на 300 млрд. грн., а за
рахунок зменшення залучених ресурсів практично в 2 рази, а запозичених –
майже в 4 рази. Виходячи з того, що ресурсна база банків за джерелами
формування складається із власних, залучених та запозичених ресурсів.
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Статутний капітал вітчизняних банків значно збільшився починаючи з
2016 року. У 2017 р. показник рентабельності становить 16,2%. Важливо, що
рентабельність капіталу дає змогу побачити економічну ефективність, яка
відображає рівень ефективності використання ресурсів і капіталу банку; він
показує стійкість банків, їхню здатність розраховуватися з боргами і
приносити прибуток. І сьогодні цей показник свідчить про негативні
тенденції щодо ефективності використання ресурсів банків України, однак
значне його підвищення за останній рік вказує на пристосування банків до
нових економічних умов в країні.
Отже, ресурсна база відіграє визначальну роль у створенні, ефективній
роботі та розвитку банківських установ. Її збільшення веде до зростання
ресурсного потенціалу всієї банківської системи України загалом. На
сучасному етапі відбувається зміна структури залучених ресурсів через
недовіру населення до банківської системи. Заходи щодо удосконалення
формування ресурсної бази стосуються перш за все збільшення довіри до
банківської системи з боку населення, що забезпечить збільшення більшої
кількості залучених коштів на довгостроковий період, а також довіри
іноземних інвесторів, що може дати доступ до запозичення дешевших
ресурсів. Не менш важливим залишається удосконалення маркетингових
заходів, управління відсотковою політикою та розвиток новітніх банківських
послуг, підвищення рівня життя населення також має вплив.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ
Автор: ст. гр.Ф-41 Сівцова Яна Романівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Петриківа О.С.
Однією з ключових умов ефективного функціонування банків є
забезпечення належного рівня фінансової сталості, основою якої є
дотримання відповідних параметрів ліквідності як окремого банку, так і
банківської системи загалом. Ліквідність банківської системи є одним із
найважливіших об'єктів регулювання з боку центральних банків, оскільки
впливає на пропозицію грошей, а отже, і на стабільність національної валюти
та інфляційні процеси в економіці.
Оцінити ліквідність банківської системи можна за наступними
показниками:
- наявністю ліквідних коштів у банків (обсяги коштів у касах банків і на
кореспондентських рахунках банків);
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- джерелами поповнення ліквідних коштів (обсяги та ціну кредитних і
депозитних операцій банків на міжбанківському ринку)
- ресурсною базою банків (обсяги депозитів фізичних осіб);
- обмінними операціями банків (обсяги та дохідність операцій на
валютних – готівковому та міжбанківському – ринках України) .
Ліквідність банку відповідно до терміновості активів і пасивів банку
містить три складові:
- короткотермінова ліквідність – термін надходження активів і
погашення пасивів до 1 місяця;
- середньо-термінова ліквідність – термін надходження активів і
погашення пасивів від 1 місяця до 6 місяців;
- довготермінова ліквідність – термін надходження активів і погашення
пасивів понад 6 місяців .
За ступенем ліквідності активи поділяють на:
- високоліквідні – це такі активи, які знаходяться у готівковій формі
або можуть бути швидко реалізовані на ринку. До них належать: готівка,
дорожні чеки, банківські метали, кошти в НБУ та на рахунках в інших
банках, державні цінні папери;
- ліквідні – активи, які впродовж 30 днів можуть бути переведені у
грошову форму (платежі на користь банку, що припадають у цей період,
кредити, цінні папери, крім високоліквідних);
- низьколіквідні – протерміновані, пролонговані та безнадійні кредити,
ненадійна дебіторська заборгованість, цінні папери, які не обертаються на
ринку, будинки, споруди та інші основні фонди.
Значною мірою на ліквідність пасивів впливає частка власного
капіталу, співвідношення між терміновими коштами та до запитання,
диверсифікація та концентрація ресурсної бази. За ступенем стабільності
виділяють такі групи пасивів:
- поточні пасиви – кошти, які можуть бути зняті з рахунку будь-коли
без попередження та/або чутливо реагують на зміни процентної ставки;
- мінливі пасиви – кошти, значна частина яких може бути вилучена в
будьякий момент часу, але певна сума залишків постійно перебуває на
рахунках;
- стабільні пасиви – джерела коштів, імовірність вилучення яких є
мінімальна. Ліквідність як запас дає змогу визначити рівень можливості
банку виконати свої зобов'язання перед клієнтами на певну дату шляхом
зміни структури активів на користь їх високоліквідних статей за рахунок
невикористаних резервів. Вона передбачає наявність у балансі банку певної
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кількості активів, які можуть бути спрямовані на погашення
зобов'язань банку перед клієнтами.
Таким чином, ліквідність є важливою системною характеристикою
банку, яка свідчить про фінансову стабільність, спроможність банку
розширювати обсяги активних операцій та протистояти негативним
наслідкам кризових ситуацій.

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Автор: ст. гр. Ф-41 Громакова Вікторія Владиславівна
Керівник: ст. викл. Семенова Г. І.
У ринкових умовах господарювання підприємства зіткнулися з
необхідністю створення власними силами умов для свого безпечного
розвитку. Сучасне підприємство повинно швидко адаптуватися до
безперервної зміни економічного середовища, у якому ризик проявляється і
яке сприяє чи перешкоджає урахуванню ризику.
Ризик в інноваційному підприємництві може проявлятися в тому, що
при вкладенні засобів у виробництво нових товарів і послуг, в розробку нової
технології чи техніки, результат діяльності може виявитися непотрібним, або
обсяги його реалізації недостатніми, тобто вкладення у розробку
управлінських інновацій можуть не принести очікуваного результату.
Управління ризиком інноваційних проектів є процесом підготовки і
реалізації заходів щодо зниження негативних наслідків небажаного розвитку
подій з метою попередження помилкових рішень при розробці і реалізації
проектів.
Організація робіт щодо управління ризиком інноваційних проектів
базується на наступних принципах:
1) принцип програмно-цільового управління припускає наступні дії ―
установлення мети і функцій управління інноваційним проектом;
структуризація мети управління ризиком інноваційних проектів і заходи в
такому ступені, який дозволяє здійснити реалізацію мету інноваційного
проекту; розділення проблеми управління ризиками інноваційного проекту
на завдання і заходи, що дозволяють розробити програму вирішення
проблеми; оцінку пріоритетності і послідовності розробки і виконання
заходів щодо управління ризиком і розподіл ресурсів між функціональними
підсистемами підприємства, що виконують інноваційний проект на всіх
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стадіях його життєвого циклу; формування механізму управління
виконанням комплексної програми вирішення проблеми управління ризиком
інноваційних проектів;
2) принцип інтеграції припускає об’єднання різних типів
організаційних структур залежно від функціонального призначення окремих
підрозділів підприємства, на якому розробляються і впроваджуються
інноваційні проекти;
3) принцип саморегулювання системи управління ризиком
інноваційних проектів;
4) принцип системності передбачає ― розгляд підприємства як
цілісного організму, що складається з деякого числа елементів і підсистем,
що володіють специфічними властивостями; визнання того факту, що
підприємство – відкрита системи, схильна до впливу зовнішнього
середовища; розподіл підприємства на підсистеми: інноваційну, фінансову,
виробничу, маркетингову, соціальну, правову та ін.; розгляд підприємства як
цілеспрямованої системи, що має декілька цілей; визнання того факту, що
існує ряд проміжних цілей для окремих функціональних підрозділів, а
постановка декількох цілей на верхньому рівні пояснюється прагненням
організації до постійного розвитку в області розробки нових ідей,
виробництва, фінансів, збуту; моделювання цілісної системи з урахуванням
того, що зміна одного елемента обов’язково торкнеться й області
функціонування інших елементів, пов’язаних з ним безпосередньо або через
інші елементи; вивчення динаміки організації, наприклад, параметрів
зростання, аналіз схвалюваних рішень.
5) принцип логічної основи ― дозволяє не тільки структурувати
вирішення кожної проблеми відповідно до поставленої мети, але і вибрати
найефективніший шлях їх досягнення.
Отже, дотримання наведених загальних принципів в організації
управління ризиком інноваційних проектів дозволить створити ефективну
структуру управління ризиком, яка мінімізує негативний вплив
непередбачених обставин, що виникають при функціонуванні підприємства.
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ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ В
УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. МА-21 Горніченко Аліна Олегівна
Керівник: д-р екон. наук, проф. Солодовнік О. О.
Євроінтеграція та співробітництво з провідними країнами світу як
головний зовнішньоекономічний пріоритет розвитку України актуалізують
завдання реалізації валютної політики, спрямованої на спрощення
транскордонних операцій з валютними цінностями, дерегуляцію іноземних
інвестицій і розширення переліку доступних валютних операцій. Тому
питання валютного регулювання посідає важливе місце у сучасних
дослідженнях вітчизняних вчених і представників експертного середовища.
Валютне регулювання, як форма реалізації валютної політики, являє
собою спеціальний правовий режим реалізації валютних відносин, що
передбачає комплекс заходів, здійснюваних уповноваженими державними
органами, спрямованих на організацію функціонування внутрішнього
валютного ринку в державі та визначення порядку проведення валютних
операцій. Метою валютного регулювання є підтримка економічної
стабільності й утворення підґрунтя для розвитку міжнародних економічних
відносин шляхом впливу на валютний курс і на валютно-обмінні операції.
На сьогодні в Україні діяльність з питань валютного регулювання
підпорядковується Закону України "Про валюту і валютні операції" від
06.06.2018 р., який набув чинності 07.02.2019 р. До вступу в силу даного
Закону валютні операції в нашій країні регулювалися старим Декретом
Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання" від
19.02.1993 р., який мав юридичний статус закону. Старі пострадянські
валютні правила дозволяли перелік лише окремих валютних операцій та
створювали додаткові труднощі при вступі у валютні правовідносини,
зокрема забороняли інвестиції за кордон як фізичним, так і юридичним
особам і дозволяли купувати іноземну валюту лише для обмеженого переліку
цілей, які перебували під суворим контролем, а порушники валютного
законодавства несли серйозну адміністративну відповідальність. Такий
жорсткий валютний контроль над транскордонним рухом капіталу ускладнив
ведення бізнесу в Україні, наклавши додатковий тягар на здійснення
транзакцій і, як наслідок, зробивши вітчизняні компанії менш
конкурентоспроможними на світовому ринку. Це негативно вплинуло на
економічне зростання. Тому метою нового законодавства стало послаблення
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валютного контролю в державі, спрощення проведення операцій валютного
обміну в банках, зміна умов міжнародних переказів.
Зазначений вище Закон був прийнятий як частина українських
зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію між ЄС і Україною і відповідає
вимогам Директиви 88/361/ЄEC, яка проголошує вільний рух капіталу. На
відміну від Декрету, новий Закон надає чітке визначення валютному
регулюванню — це діяльність Національного банку України (НБУ) та
Кабінету Міністрів України, яка спрямована на регламентацію здійснення
валютних операцій суб'єктами валютних відносин і уповноваженими
установами. Отже, раніше визначені валютні обмеження тепер можуть бути
змінені НБУ без залучення парламенту.
Із прийняттям нового законодавства у сфері валютного регулювання
з’явилися нові можливості, зокрема: відкриття рахунків в Україні
нерезидентами – юридичними особами в частині інвестиційних фондів та
компаній з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних
фондів; міжнародний депозитарій цінних паперів Clearstream було
підключено до інфраструктури українського фондового ринку. Втім, кінцевої
мети НБУ у сфері валютного регулювання, що полягає у знятті всіх наявних
обмежень і переході до режиму вільного руху капіталу, поки що не
досягнуто. Так, ніде в країнах ЄС немає обов’язкового продажу валютної
виручки, а купівля чи продаж валюти не прив’язані до виконання
контрактних зобов’язань та здійснюються вільно на розсуд компанії.
Подальша лібералізація валютного регулювання стримується складними
макроекономічними умовами та відсутністю дієвої системи протидії
розмиванню податкової бази та виведенню прибутку за кордон.

ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА КУРСОУТВОРЕННЯ
Автор: ст. гр. Ф-21 Зеленцова Анастасія Олександрівна
Керівник: д-р екон. наук, проф. Солодовнік О. О.
Національна валютна система - це складова грошової системи країни,
але відносно самостійна й така, що виходить за національні кордони. Її
особливості
визначаються
ступенем
розвитку
економіки
і
зовнішньоекономічних зв’язків країни. Політико-економічна криза 20142015 рр., анексія Криму та військові дії на Сході країни негативно вплинули
на стан грошової системи України, що актуалізувало питання пошуку шляхів
підвищення ефективності функціонування усіх її складових, зокрема
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національної валютної системи. Задля стабілізації ситуації у валютній сфері
Національним банком України було впроваджено режим плаваючого
валютного курсу та лібералізоване валютне регулювання у напрямі
створення умов для переходу до режиму вільного транскордонного руху
капіталу. У зв’язку із цим, проблематика формування валютного курсу та
курсоутворення потребує поглибленого дослідження.
Валютний курс - це співвідношення, за яким одна валюта обмінюється
на іншу; або ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій
одиниці іншої країни. Він використовується при купівлі і продажу валюти у
зв’язку з експортом та імпортом товарів або послуг, надходженні у країну
або вивозі за кордон капіталів, кредитів, прибутків тощо. Отже, валютний
курс відображає взаємодію середовищ національної і світової економіки.
Правильне визначення валютного курсу має вирішальне значення для
забезпечення еквівалентності, взаємної вигоди у відносинах економічних
суб’єктів різних країн. Через концепцію курсу національної валюти
центральний банк впливає на стан платіжного балансу країни, а також
використовує його як інструментарій монетарної політики.
Теорія грошей виокремлює такі функції валютного курсу: 1) за його
допомогою долається економічна обмеженість національної грошової
одиниці; 2) на основі валютних курсів здійснюється порівняння вартісних
показників окремих країн, умов та результатів виробничого відтворення; 3)
за допомогою валютних курсів порівнюються національні ціни з світовими
цінами та інтернаціональною вартістю; 4) через механізм валютних курсів
перерозподіляється національний продукт між країнами-учасницями
міжнародних економічних звязків.
Виділяють три основні ринкові режими курсоутворення: 1) фіксований
режим — це такий режим, за якого країни мають прив’язаний або фіксований
курс. Такі країни фіксують вартість своєї валюти з нульовою можливістю
відхилення чи з дуже вузькими межами (не більше 1 %) таких відхилень від
іншої іноземної валюти або комбінованої валюти; 2) режим, за якого країни
мають обмежену гнучкість курсів. Це такий режим, коли офіційно
встановлюються співвідношення між національними валютами, які
допускають невеликі коливання валютного курсу відповідно до існуючих
правил; 3) режим з підвищеною гнучкістю курсів. Курси валют можуть
вільно рухатися, змінюючись під впливом факторів попиту і пропозиції
тощо. Такий режим має підкатегорії: вільно плаваючий курс, керовано
плаваючий, курс валют, що періодично коригується.
На сьогодні в Україні застосовується режим гнучкого курсоутворення,
за якого курс національної валюти визначається ринком. У таких умовах
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курсові коливання можуть відбуватися як в одну, так і в іншу сторону
залежно від попиту-пропозиції усіх учасників валютного ринку у конкретний
момент часу. Водночас середньострокові і довгострокові тенденції на
валютному ринку формуються під впливом фундаментальних економічних
факторів: динаміки експортно-імпортних операцій, іноземних інвестицій,
продуктивності виробництва тощо. Оскільки економіка України є
експортоорієнтовною, тому для забезпечення подальшої стабілізації ситуації
у грошовій сфері важливо забезпечити розвиток інструментарію хеджування
валютних ризиків.

ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ
Автор: ст. гр. Ф-21 Матвієнко Сніжана Сергіївна
Керівник: д-р екон. наук, проф. Солодовнік О. О.
Компанії, що займаються зовнішньоторговельними операціями
(експортери та імпортери), в усьому світі є активними учасниками
міжнародного валютного ринку. У експортерів існує постійний інтерес
продавати іноземну валюту, а у імпортерів - купувати її.
Курси валют на міжнародному ринку постійно змінюються. В
результаті цього реальна вартість товару, який купується або продається за
валюту, може значно змінитися, і контракт, що здавався вигідним, може в
підсумку виявитися збитковим. Тому для торгової компанії важливо мати
можливість захистити себе від валютних ризиків (застрахуватися), що
можливе за допомогою інструментів хеджування валютних ризиків.
Хеджування валютних ризиків - це дії, спрямовані на зменшення
небезпеки, пов`язаної з мінливістю валютних курсів.
Основними інструментами хеджування прийнято вважати так звані
фінансові деривативи, термінові біржові контракти - опціони і ф`ючерси.
Опціон дозволяє зафіксувати право купити або продати в майбутньому
обраний актив за заздалегідь встановленою ціною. Ф`ючерс дозволяє
зафіксувати зобов`язання купити або продати в майбутньому обраний актив
за заздалегідь обумовленою ціною. Інструменти хеджування можна
застосовувати як окремо, так і разом в різних комбінаціях і випадках. Таких
комбінацій може бути досить багато.
Хеджування ризиків компанії при зовнішньоторговельних операціях
передбачає відкриття валютної позиції в зворотну сторону майбутньої
операції по конвертації грошових коштів. Наприклад, імпортер для
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придбання іноземної валюти заздалегідь відкриває позицію на покупку
валюти і в той момент, коли настає реальна покупка в його банку, повинен її
закрити. Експортер, навпаки, продає іноземну валюту і для цього завчасно
відкриває позицію по продажу валюти, а в момент настання реального
продажу закриває цю позицію.
Метою хеджування є не отримання додаткового прибутку, а зниження
ризику потенційних втрат. Тому ефективність хеджування можна оцінювати
тільки з урахуванням основної діяльності торгової компанії. Добре
побудована програма хеджування зменшує не тільки ризик, але і витрати за
рахунок вивільнення ресурсів компанії, допомагає менеджеру зосередитися
на головних аспектах бізнесу.
Отже, хеджування дозволяє компанії уникнути ризиків курсових
коливань, планувати подальшу роботу і відображає реальний фінансовий
результат, який не деформований курсової волатильністю, позначаючи
заздалегідь вартість продукції, прибуток компанії, заробітну плату та інші
витрати.
Внаслідок впровадження нового ліберального валютного регулювання
в Україні окремі інструменти хеджування для мінімізації валютних ризиків
вже стали доступними для вітчизняного бізнесу. Зокрема, попри певні
валютні обмеження, створено необхідні умови здійснення таких стандартних
стровкоих операцій, як: своп і форвард. Втім, як свідчить вітчизняна
практика, частка таких операцій є незначною (1-2% від загального обсягу
ринку). Чинниками, що найбільшою мірою гальмують розвиток строкового
сегменту валютного ринку України, є брак досвіду й професійних знань у цій
сфері, а також відсутність розуміння того, що використання інструментів
хеджування валютних ризиків створює, насамперед, визначеність у
плануванні діяльності компаній, які займаються зовнішньоторговельними
операціями.

СТРОКОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
Автор: ст. гр. Ф-21 Степаненко Вікторія Миколаївна
Керівник: д-р екон. наук, проф. Солодовнік О. О.
Неефективність сучасної світової валютно-фінансової системи
викликає глобальні зміни в її головних елементах. Валютний ринок, як один з
основних елементів системи, в останні десятиліття характеризується
посиленням процесів глобалізації, диверсифікації та трансформації, що
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вимагає адекватних змін у регуляторному середовищі здійснення валютних
операцій. Відповідно, починаючи з 2014 р. Національним банком України
проводиться робота по запровадженню нового ліберального валютного
регулювання, що спрямоване на дерегуляцію інвестицій, спрощення
транскордонних операцій і розширення переліку доступних валютних
операцій. Завдяки валютній лібералізації на вітчизняному валютному ринку
створено умови для використання таких інструментів мінімізації валютних
ризиків, як угоди з банками на умовах форвард або своп, що належать до
строкових валютних операцій. Зазначене актуалізує завдання дослідження
змісту та особливостей здійснення строкових валютних операцій.
Строкова валютна операція - це операція, що пов'язана з поставкою
валюти на строк більше трьох днів з дня її укладення. Такі операції
передбачають купівлю однієї валюти за іншу за майбутнім курсом, який
зафіксований в момент укладання угоди, на оговорену угодою майбутню
дату. Розрізняють такі види строкових операцій: форвардні операції операції, що полягають у купівлі-продажу валюти між двома суб’єктами з
наступним переданням її в обумовлений строк і за курсом, визначеним у
момент укладення контракту; ф’ючерсні операції - операції, в яких два
контрагенти зобов’язуються купити або продати певну суму валюти в певний
час за курсом, встановленим в момент укладення угоди (купівлі-продажу
ф’ючерсного контракту); опціонні операції - операції, за яких між
учасниками укладається особлива угода, що надає одному з них право (але не
обов’язок) купити чи продати другому певну суму валюти у встановлений
строк (чи протягом певного строку) і за узгодженим сторонами курсом;
валютний своп - комбінація двох конверсійних операцій з валютами на
умовах спот і форвард, які здійснюються одночасно і розраховані на одну й
ту саму валюту; валютний арбітраж - комбінація з кількох операцій з купівлі
та продажу двох чи кількох валют за різними курсами з метою одержання
додаткового доходу. Особливістю строкових операцій є те, що вони
оформлюються стандартними документами (контрактами), які мають
юридичну силу протягом від їх підписання до їх оплати і самі стають
об’єктом купівлі-продажу на валютних ринках. Ці документи мають назву
─ валютні деривативи. До них належать форвардні та ф’ючерсні контракти,
опціони.
Серед учасників строкового валютного ринку розрізняють хеджекерів,
спекулянтів (позиційних і скалперів), арбітражерів і трейдерів. Хеджекери
здійснюють конверсійні операції, намагаючись закрити свої відкриті валютні
позиції. Спекулянти свідомо беруть на себе валютний ризик, підтримуючи
відкриту позицію для отримання прибутку від непрохеджованоі валютної
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позиції. Позиційні спекулянти підтримують відкриті позиції протягом
тривалого періоду, а скалпери грають на зміні курсів протягом однієї
торгової сесії. Арбітражери здійснюють купівлю іноземної валюти на одному
валютному ринку з одночасним продажем її на іншому валютному ринку.
Трейдери купують валюту за дорученням і за рахунок клієнта в торговому
залі біржі за комісійну винагороду.
Отже, запроваджене в Україні нове валютне регулювання є вагомим
кроком у напрямі адаптації вітчизняного валютного ринку до змін, що
відбуваються у світовій валютно-фінансовій системі. Але цього недостатньо,
оскільки певні валютні обмеження щодо здійснення строкових валютних
операцій залишаються, що не дозоляє перейти до режиму вільного руху
капіталу.

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ЧИННИКИ, ЩО НА НЬОГО
ВПЛИВАЮТЬ
Автор: ст. гр.Ф-21 Шегунова Олександра Олександрівна
Керівник: д-р екон. наук, проф. Солодовнік О. О.
Платіжний баланс країни є важливим інструментом макроекономічного
регулювання, за допомогою якого визначається рівень пристосування
національної економіки до світової. Порушення його рівноваги чинить вплив
на всю систему економічних відносин. Тому дослідження чинників, що
впливають на стан платіжного балансу є актуальним для всіх країн світу,
особливо для тих, економіка яких перебуває у кризовому стані.
Як аналітичний інструмент макроекономічної статистики платіжний
баланс відбиває зміни активів і зобов’язань внаслідок операцій з «Іншим
світом». У даному документі схожі за економічним змістом операції умовно
об’єднуються у дві групи: поточні й капітальні. Відповідно виокремлюються
два рахунки: 1) рахунок поточних операцій, який включає такі складові:
баланс товарів і послуг, чисті доходи від факторних послуг, сальдо поточних
трансфертів; 2) рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій.
Платіжний баланс прямо і зворотно пов’язаний з процесом
відтворення. З одного боку, він формується під безпосереднім впливом
процесу відтворення, з іншого — впливає на останній через курсові
співвідношення валют, золотовалютні резерви, валютний стан, зовнішню
заборгованість.
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На стан платіжного балансу країни впливають такі чинники, як:
нерівномірність економічного і політичного розвитку країн, міжнародна
конкуренція; циклічні коливання економіки; зростання закордонних
державних витрат; мілітаризація економіки і військові витрати; посилення
міжнародної фінансової взаємозалежності; зміни у міжнародній торгівлі;
валютно-фінансових фактори; інфляція (негативно); торговельно-політична
дискримінація певних країн; надзвичайні обставини — неврожай, стихійні
лиха, катастрофи.
Найбільший плив на платіжний баланс держави справляють економічні
чинники, зокрема: темп інфляції; реальне зростання ВВП; процентні ставки;
валютний курс «спот». Тому розглянемо більш детально механізм їх впливу.
Вплив темпів інфляції на платіжний баланс полягає у тому, що коли
відбувається надмірне підвищення цін на національні товари та послуги, то
це знижає їхню конкурентоспроможність і ускладнює експорт. Одночасно
імпортні товари стають більш привабливими для покупців, і внаслідок цього
збільшується обсяг імпортних операцій. Якщо спостерігається реальне
зростання ВВП, збільшуються обсяги імпорту товарів і послуг. Це пов’язано
з тим, що за умови зростання ВВП відбувається підвищення рівня прибутків
у країні, частина яких може бути використана на імпорт. Низькі темпи
зростання ВВП, навпаки, ведуть до зниження рівня імпорту товарів та
послуг. Рівні процентних ставок за депозитами впливають на потоки капіталу
грошового й інвестиційного ринків. Підвищення процентних ставок у країні
за депозитами веде до збільшення припливу капіталу в облігації з високою
прибутковістю та в інші інструменти інвестиційного і грошового ринків. І
навпаки, у разі зниження процентних ставок, очікується відплив капіталу, бо
приваблюють інвесторів країни з високими процентними ставками за
депозитами. Вплив валютного курсу «спот» на платіжний баланс держави
полягає в тому, що від нього залежить відносна вартість імпортних товарів
порівняно з вартістю національних товарів, а також відносна вартість
експортованих національних товарів порівняно з товарами інших країн у
країнах-імпортерах. Високий курс іноземної валюти перешкоджає
проведенню імпортних операцій та сприяє здійсненню експортних операцій.
І навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для
імпорту та перешкоджає експорту.
Таким чином, для запобігання порушенню рівноваги платіжного
балансу країни або мінімізації її негативного впливу на систему економічних
відносин вкрай важливо забезпечити контрольованість інфляційних процесів
та зміни процентних ставок, реальне зростання ВВП, низьку волатильність
валютного курсу «спот».
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. Ф-41 Кравчук Анастасія Вадимівна
Керівник: д-р екон. наук, проф. Солодовнік О. О.
Банківська система є досить динамічною та швидко реагує на
різнопланові тенденції фінансових ринків. Світова фінансово-кредитна криза,
політична та економічна нестабільність, військові дії негативно вплинули на
фінансові результати діяльності банків України та зумовили кризові явища у
вітчизняній банківській системі. З огляду на це питання формування
позитивних фінансових результатів діяльності банків набувають особливої
актуальності, оскільки від них залежить не лише стійкість вітчизняної
банківської системи, але й подальший розвиток економіки України.
Метою дослідження є аналіз фінансових результатів діяльності
банківського сектору України та визначення заходів щодо їх покращення.
Банківська система України, як незалежна структурна одиниця,
функціонує вже 28 років. Протягом цього періоду вона зазнавала як злетів,
так і падінь. Сьогодні вітчизняна банківська система перебуває під впливом
різноманітних деструктивних політико-економічних чинників, що негативно
відображається на фінансових результатах її діяльності.
Станом на 1 січня 2020 року на банківському ринку України
функціонують 75 банківські установи, які мають банківську ліцензію. Серед
них 35 банків з іноземним капіталом (більше 46%), 23 з яких мають 100%
іноземного капіталу у статутному капіталі (майже 31%) [1]. Для банків
України протягом 2019 року були характерні спадні тенденції, що
відображали погіршення їх діяльності. Загальні активи банків України за
січень-травень 2019 року зменшились на 1,5% – з 1360,76 млрд. грн. до
1340,27 млрд. грн. Обсяг кредитів, наданих банківськими установами, за
перші п’ять місяців поточного року зменшився на 2,1% – з 1118,62 млрд. грн.
до 1094,88 млрд. грн., а обсяг зобов’язань також зменшився на 2,1% – з
1205,11 млрд. грн. до 1179,77 млрд. грн. У таких умовах, зростає загроза
формування від’ємних фінансових результатів, а саме збитку. Тому
банківським установам, що проваджують діяльність в Україні, необхідно
особливу увагу приділити зростанню доходів та оптимізації витрат.
Основними заходами підвищення доходів банків є: збільшення частки
дохідних активів у сукупних активах; виважене зростання групи активів, що
приносять
процентний
дохід,
зокрема
кредитів;
вдосконалення
маркетингової політики банку, що сприятиме залученню нових клієнтів та
розширенню сфери банківських послуг; розширення переліку банківських
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продуктів і послуг (брокерські, довірчі, надання консультативної допомоги
тощо), що дасть змогу банку отримати додатковий дохід, що значно
збільшить їх прибуток; підвищення рівня професіоналізму співробітників,
оскільки від них залежить подальший ефективний розвиток банку [2].
Особливістю діяльності банків України є те, що значна частина витрат
припадає на формування резервів за активними операціями. Тому
вітчизняним банківським установам обов’язково до комплексу заходів щодо
підвищення прибутковості слід включати дії стосовно зменшення проблемної
заборгованості за кредитами. Це покращить якість кредитного портфеля,
скоротить обсяг резервів та зменшить збитки або збільшить прибуток.
Отже, для підвищення рівня фінансової стійкості вітчизняної
банківської системи на сучасному етапі її розвитку дуже важливо
забезпечити формування позитивних фінансових результатів діяльності
(прибутку) банків, що здійснюють діяльність в Україні. На підставі
проведеного дослідження встановлено, що вирішення цього завдання наразі
можливе за умови одночасного застосування банками заходів щодо
збільшення їхніх доходів та оптимізації витрат.
Перелік посилань:
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УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ
УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. ОБ-21 Крайник Олеся Вікторівна
Керівник: д-р екон. наук, проф. Солодовнік О.О.
Входження іноземного капіталу у вітчизняну банківську систему є
характерною ознакою посилення глобалізаційних процесів та залучення
України до світової спільноти. Як свідчить історичний досвід, наслідки від
інтервенції банків з іноземним капіталом для банківського сектору та
національної економіки можуть бути як позитивними, так і негативними. У
зв’язку з цим, питання впливу участі іноземного капіталу у вітчизняній
банківській системі на стан і перспективи розвитку банківського сектору та
національної економіки є актуальним з часів набуття Україною незалежності.
Проблематика участі іноземного капіталу у банківській системі
входить у коло наукових інтересів українських учених, серед яких слід
відзначити В.Д. Базилевича, О.І. Барановського, В.М. Гейця, Д.М. Гладких,
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А.М. Демченко, О.О. Дугова, О.А. Дробязко, О.О. Лапко, О.О. Любіч, В.І.
Міщенка, Т.С. Смовженко та ін. Віддаючи належне їхньому доробку,
зауважимо, що у зв’язку із динамічними змінами, що відбуваються упродовж
останніх років у вітчизняній банківській системі та світовій економіці,
окреслена проблематика потребує додаткового вивчення й обговорення.
Іноземний капітал - це вкладання капіталів в економіку цієї країни
фінансових ресурсів інших держав. Такий капітал може бути представлений
у банківській системі у наступних формах: 1) часткова участь у банках, що
створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або
придбання частки діючого банку; 2) створення банків, що повністю належать
іноземним інвесторам, філій або придбання у власність діючих банків
повністю. Відповідно до Закону України «Про банки та банківську
діяльність» банк з іноземним капіталом – це банк, у якому частка капіталу,
що належить хоча б одному інвестору, становить 10%. Згідно із ст. 24 цього
Закону іноземні банки мають право відкривати філії та представництва на
території України. Зазначимо, що підписана у 2014 р. Угода про асоціацію
між Україною та ЄС містить положення щодо лібералізації руху
європейського капіталу у вітчизняній банківській системі. Наразі низка
європейських банків успішно працюють на грошовому ринку України,
зокрема це банки таких країн, як: Австрія, Греція, Італія, Нідерланди,
Німеччина, Польща, Угорщина, Франція.
На підставі вивчення праць вітчизняних і зарубіжних учених щодо
впливу іноземного капіталу на банківську систему, а також аналізу
вітчизняного досвіду присутності іноземних банків нами узагальнено та
систематизовано наслідки впливу іноземного капіталу на банківську систему
України: 1) позитивні наслідки – розширення можливостей доступу до
міжнародних ринків капіталу, запровадження сучасних банківських
технологій і фінансових інновацій, удосконалення ринкової інфраструктури,
розвиток конкуренції на ринку банківських послуг, підвищення рівня
капіталізації банківської системи України, сприяння диверсифікації капіталу,
підвищення якості обслуговування клієнтів, розвиток міжнародної торгівлі,
упровадження сучасних систем страхування банківських ризиків тощо;
2) негативні наслідки – посилення загрози втрати контролю над вітчизняним
банківським сектором, проблеми в процесі нагляду і контролю за діяльністю
іноземних банків, зростання чутливості до економічних і політичних
чинників в країнах-інвесторах, менша схильність іноземних банків до
здійснення кредитної діяльності в Україні, відплив капіталу за кордон,
переслідування іноземними банками цілей, не сумісних з основними
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завданнями економічної політики України, зростання залежності
національної економіки від іноземного капіталу тощо.
Отримані результати є підґрунтям подальших досліджень авторів у
напрямі оцінювання впливу участі іноземного капіталу у вітчизняній
банківській системі на стан банківського сектору та національної економіки
України задля обґрунтування стратегічних напрямів розвитку вітчизняних
банків та банківської системи в умовах інтегрованого світу.

ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Автор: ст. гр. Ф-31 Коробко Катерина Олександрівна
Керівник: канд. екон. наук, проф. Телишевська Л.І.
Проблем управління персоналом присвячено чисельні наукові праці
відомих вітчизняних учених, але в сучасних умовах змінюється ситуація, що
потребує подальших досліджень цієї проблематики в цій сфері.
Інноваційно-структурні зрушення в економіці країни викликають
необхідність суттєвих змін в системі управління персоналом кожного
сучасного підприємства. В [1] досліджено світові тенденції в сфері
управління персоналом, де респондентами обрано 10 найбільш актуальних
тем ,а саме:майбутнє персоналу(альтернативні види зайнятості, ефект
автоматизації, розвиток лідерства), майбутнє підприємства (досвід
співробітників, команди, винагорода), майбутнє HR-процесів (рекрутмент,
навчання персоналу, мобільність персоналу, хмарні рішення). Щодо
персоналу очікуються тенденції переходу від повної зайнятості до
віддалених робітників, управління якими більше 50% міжнародних
респондентів вважають ефективним. Позаштатні працівники –це без сумніву,
цінний ресурс, потенційний зовнішній кадровий резерв, але в багатьох
компаніях ще не існує процесу адаптації для них, тому потрібно посилити
заходи щодо комунікації бренду роботодавця.
Найближчим часом майже 80% компаній світу очікують високе
зростання роботизації, завдяки чому з’являться нові супер-професії, з новими
навичками і компетенціями, що викликає необхідність перекваліфікації
наявних на підприємстві кадрів. Можливе залучення нових працівників з
цільовими навичками. Для цього необхідна розробка цільової моделі
компетенцій та прогнозування потреби в нових навичках і компетенціях.
Автоматизовані системи праці реалізують в світі 44% підприємств, якась
частина – тільки приступила, а 22%, активно використовують в бізнес-планах
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[2]. Ефект автоматизації суттєво проявляється в процесі кропітких робіт.
Новітні технології, за думкою 75 % міжнародних респондентів, будуть
пов’язані з необхідністю адаптації до швидкозмінних умов ведення бізнесу.
Очікування клієнтів і працівників сприятимуть трансформації вимог до
бізнес-лідерів. Перехід до нової культури навчання персоналу, де лідери
максимально включені в процес передачі знань, дозволить поліпшити досвід
співробітників і підвищити рівень їх залученості. Можливість навчатися у
лідерів і самостійно впливати на процес свого професійного розвитку особливо актуальні для нового покоління працівників.
Глобальні тенденції на підприємстві будуть пов’язані з досвідом
співробітників, командами та елементами стратегії винагороди, а тенденції в
HR−процесах-з рекрутментом, навчанням персоналу, його мобільністю та
хмарними рішеннями стосовно професій.
Для більшості міжнародних компаній ключовими факторами, що
формують «досвід співробітника», є: комфортне робоче середовище, праця
як покликання та можливість кар’єрного зростання. При цьому 42% світових
компаній пов’язують придбання нових навиків з мотивацією. Більшість(70%)
респондентів світу вважають важливими елементами мотивації праці –
компенсації та бонуси, а 60% − гнучкі умови праці. В світі спостерігається
тенденція до автоматизації складних процесів у рамках підбору, найму
працівників. В світі рівень процесів їх стандартизації склав 63%[2].
Отже, стислий аналіз глобальних світових тенденцій у сфері
управління персоналом свідчить, що у майбутньому відбудуться суттєві
зміни. Щоб рівень кадрів вітчизняних підприємств відповідав світовому
рівню, необхідне удосконалення їх кадрового забезпечення з метою
формування сучасного кадрового потенціалу.
Перелік посилань:
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
У СВІТОВИЙ РИНОК
Автор: ст. гр. Ф-31 Андрущенко Анастасія Сергіївна
Керівник: канд. екон. наук., доц.. Тохтамиш Т.О.
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супроводжується

лібералізацією зовнішньоекономічних зв’язків, посиленням міжнародного
обміну інформацією, зменшенням чи усуненням перешкод для
транскордонного переміщення товарів, послуг, праці, капіталів.
Найдинамічніше відбуваються процеси фінансової глобалізації, яка
передбачає безперешкодний рух капіталів між державами, наднаціональне
регулювання міжнародних фінансів, формування та реалізацію глобальних
стратегій транснаціональних корпорацій та розвиток міжнародної фінансової
інтеграції [1]. Тому питання про інтеграцію фінансового ринку України у
світовий ринок наразі є досить актуальним.
Національна фінансова система стає взаємозалежною із міжнародною
фінансовою системою, глобалізаційні процеси стають неконтрольованими,
можливості уряду впливати на них зменшуються, ускладнюється реалізація
національної грошово-кредитної політики, підвищення мобільності
фінансового капіталу посилює процеси його вивезення, збільшується
зовнішній борг, виникає загроза ланцюгової реакції поширення фінансових
криз від однієї держави до іншої, відбувається певне відокремлення
фінансового капіталу від реального сектору економіки [2].
Попри загрози, фінансова глобалізація створює для економіки країниреципієнта багато можливостей: співпраця із транснаціональними
корпораціями та міжнародними фінансовими інституціями сприяє припливу
інвестицій та фінансової допомоги, розширюються можливості доступу до
нових технологій фінансових операцій, покращується якість фінансових
послуг тощо.
Сучасний фінансовий ринок України проявив свою нестійкість до
впливу як зовнішніх (світова фінансово-економічна криза 2008 р.), так і
внутрішніх чинників (втрата частини території та військовий конфлікт 20142015 рр.).
Сьогодні існують проблеми, від вирішення яких залежить можливість
інтеграції вітчизняної фінансової системи у світову: невідповідність
нормативно-правової бази функціонування фондового ринку сучасним
міжнародним вимогам діяльності суб’єктів ринку фінансових послуг;
недостатній рівень прозорості в діяльності професійних учасників ринку та
емітентів; низька ліквідність фондового ринку, яка зумовлена наявністю
незначних обсягів фінансових потоків, що на ньому обертаються,
недостатнім рівнем попиту; превалювання державних цінних паперів на
фондовому ринку над корпоративними; обсяги емісії корпоративних
облігацій є незначними для економіки ринкового типу, що пов’язано з
низьким платоспроможним попитом на облігаційні інструменти, високими
кредитними ризиками, яким піддаються інвестори, а також негативною
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публічною кредитною історією щодо дефолтів за облігаційними випусками
[3; 4].
Отже, стан сучасного фінансового ринку України характеризується
низкою системних проблем, які негативно впливають на здатність
повноцінно інтегруватись у світовий фінансовий простір. Для їх подолання
необхідно реформувати законодавство України щодо регулювання
фондового ринку шляхом залучення досвіду та практики реалізації правових
актів за світовими стандартами; залучати державні та приватні інвестиції для
розбудови інфраструктури фінансового ринку; розвивати транскордонне
співробітництво за допомогою утворення фінансових кластерів.
Перелік посилань:
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ
Автор: ст.гр. Ф-31 Дробашко Віолета Дмитрівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Тохтамиш Т.О.
Одна з головних тенденцій розвитку світової економіки сьогодення є
швидкий розвиток світових фінансових ринків та виникнення новітніх
фінансових інструментів, котрі, у свою чергу, впливають на динамічний
розвиток банківської справи. Основною рисою розвитку банківської
діяльності є зростання напрямів, серед яких чільне місце займає інвестиційна
діяльність банків на ринку цінних паперів. Актуальність теми обумовлена
також тим, що реформа економіки України супроводжується структурною
реорганізацією галузей, розвитком фондових бірж та позабіржових систем,
які обслуговують рух грошей і капіталу, концентрацію інвестиційних
ресурсів із внутрішніх власники, яким, у свою чергу, потрібні якісні
банківські послуги на ринку фінансових послуг України.
Банківська діяльність - це діяльність, орієнтована на активне залучення
інвестиційних ресурсів та ефективне інвестування банку реальних та
фінансових інвестицій, а також надання допомоги бізнесу у залученні
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інвестицій з метою отримання прибутку та максимізації потреб клієнтів у
ресурсах, необхідних для реалізації інвестиційних проектів [1].
Головними формами участі банків в інвестиційних процесах є:
вкладення власних коштів у інвестиційні проекти; інвестування
мобілізованих коштів у цінні папери; обслуговування коштів клієнтів, які
призначені для інвестування; вкладення залучених коштів у розвиток
економіки. Управління банківськими інвестиціями означає: встановлення
оптимальної часової та просторової структури та обсягів банківських
інвестицій; підвищення ефективності банківської інвестиційної діяльності з
метою зменшення витрат і отримання високих результатів; розробка нових
банківських інвестиційних продуктів, які користуються попитом і можуть
забезпечити банку максимальний прибуток; підбір висококваліфікованого
персоналу для банківської інвестиційної діяльності, а також його ефективне
використання.
Основними проблемами розвитку банківської інвестиційної діяльності
є: низька частка цінних паперів у загальних активах банку; загрозливий
рівень інвестиційних ризиків; низький рівень капіталізації банків та ринку
цінних паперів; залишок активів та пасивів за строком погашення та
валютою; наявність територіальної непропорційності розвитку банківських
інвестицій, недостатня увага до розробки та впровадження нових банківських
інвестиційних продуктів [4].
Для підвищення ефективності банківської інвестиційної діяльності
необхідно зосередитись на операціях з цінними паперами, які активізують
внутрішні резерви банку, сприятимуть ефективному залученню зовнішніх
ресурсів та допоможуть оптимізувати структуру інвестиційного портфеля
банку.
Основними інвестиційними цілями банків України на ринку цінних
паперів у сучасних умовах є забезпечення дохідності фінансових вкладень
при мінімізації ризику, пошук високодохідних корпоративних цінних паперів
з метою отримання контролю над окремими підприємствами, збільшення
обсягів торговельних операцій з надійними фондовими цінностями.
Перелік посилань:
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2. Луців Б.Л. Інвестиційна політика банків: навч. посіб. Т.: ТНЕУ, 2010. 266 с.
3. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Макарюк О.В. Інвестиційний ринок України:
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Автор: ст. гр. Ф-31 Калашнікова Яна Володимирівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Тохтамиш Т.О.
Розвиток та становлення фінансового ринку України є необхідною
передумовою розвитку інших секторів економіки держави. Добре
функціонуючий страховий ринок, розвинені небанківські кредитні установи,
пенсійні фонди та інші фінансові установи сприяють стабільному та
прогнозованому розвитку усіх економічних процесів у суспільстві.
Акумулюючи значні обсяги грошових коштів, фінансові установи є
потужним джерелом інвестицій в економіку країни, що розвивається досить
динамічно [1].
Інвестиційний ринок являє собою складну відкриту систему
економічних та правових відносин між суб`єктами інвестиційної діяльності з
приводу купівлі-продажу інвестиційних продуктів, головною метою
функціонування якої є ефективний перерозподіл інвестиційних ресурсів між
споживачами інвестицій.
Ринок можна поділити на два види: ринок реальних інвестицій
(витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне
переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання,
інструменту, інвентарю, проектнопошукові роботи тощо) і ринок фінансових
інвестицій (витрати на купівлю цінних паперів, інвестиційних кредитів
тощо). Результатом діяльності його суб`єктів є перенесення стимулюючих
властивостей на всі сектори народного господарства та істотне розширення
здатності до майбутнього економічного зростання загалом.
Основними напрямами підвищення активності інвестиційної діяльності
в Україні є: покращення інвестиційного клімату; вдосконалення законодавчої
бази; належна підготовка інвестиційних проектів і програм; розробка та
впровадження сучасних інвестиційних інструментів для розвитку
інвестиційного ринку. У сучасних умовах для нашої країни важливе значення
має пошук шляхів залучення інвестицій в розвиток всіх галузей економіки.
Покращення інвестиційного клімату та активізація розвитку інвестиційного
ринку сприятиме залученню інвестицій і зростанню економіки [2].
Ринок фінансових інвестицій є одним з механізмів забезпечення
конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових
ресурсів на цьому ринку відбувається на конкурентній основі, що дозволяє
спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і
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тим самим сприяти економічному зростанню [3].
В Україні та країнах, де відбуваються ринкові перетворення, фінансові
ринки перебувають на різних стадіях розвитку, чому сприяють масова
приватизація, подолання кризових явищ та позитивні зрушення в економіці.
Паралельно створюються відповідна законодавча база та механізм, котрий
гарантує її виконання. Для того, щоб досягти активного зростання в
середньостроковому періоді, Україні необхідно рішуче просуватися шляхом
зміцнення макроекономічної та фінансової стабільності, а також проведення
широкомасштабних і структурних реформ, які б забезпечили поліпшення
бізнес-клімату, залучення інвестицій та підвищення національної
конкурентоспроможності.
Перелік посилань:
1. Гембал В. Регулювання фінансових ринків - британський шлях. Британський
Фонд Ноу-Хау. К. 2002. 37с.
2. Гатеж С. А. Проблеми формування та перспективи розвитку інвестиційного
ринку в Україні. URL: http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/4_57537.doc.htm.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДОВИХ БІРЖ ЯК СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ
РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Автор: ст. гр. Ф-31 Коробко Катерина Олександрівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Тохтамиш Т.О.
Фондoва бiржа є oдним iз cуб'єктів фoндового pинку i прeдставляє
собoю oсновний eлемент oрганізованого pинку цiнних пaперів. Фондовий
ринок виник y зв'язку з нeобхідністю у залученні додаткових коштів для
фінансування розвитку економіки. В якості товару на цьому ринку
виступають акції, облігації тощо.
Фондова біржа – це організаційно оформлений і регулярно
функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
Основні завдання фондової біржі є:
- обмін цінних паперів, їх приймання, надання рекомендацій щодо
встановлення початкової котирувальної ціни ;
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- встановлення на основі аукціонної торгівлі єдиного курсу на однакові
цінні папери одного емітента ;
- оформлення угод щодо купівлі продажу цінних паперів ;
- забезпечення централізованого інформування (гласності біржових
операцій) і курсового контролю [1].
Як важливий інститут вторинного ринку цiнних пaпepiв, фондові бipжi
впливають на нaкoпичeння кaпiтaлy, йoгo poзподiлy та пepeрoзподiлy, і a
тaкoж контролю за iнвecтицiями та iнфляцiєю. У cвіті спостерігається
близькo 200 фондoвих бiрж, об'єднaних y міжнароднy Фeдeрацiю фондових
бiрж. Найбільшими з них є фондові біржі Нью-Йорка, Лондона та Токіо, на
які припадає до 60 % загальносвітового обсягу торгівлі акціями.
Нью-Йоркська фондова біржа займає лідируючі позиції на
міжнародному ринку цінних паперів, з 1366 членами, близько 140 з яких
діють від їх імені. Це найбільший у світі вторинний ринок цінних паперів,
який продає та купує 1500 акцій, майже 1000 корпоративних облігацій,
приблизно 400 конвертованих облігацій та понад 200 привілейованих
конвертованих облігацій [2].
Система міжнародних фондових бірж є найбільш динамічним
сегментом інфраструктури сучасної світової економіки. Концентрація
світових фондових бірж у країнах з розвиненою ринковою економікою
зумовлена, з одного боку, високим рівнем розвитку національних фондових
ринків цих країн, з іншого - їх глибиною та різнобічною міжнародною
взаємодiєю. В oстанні рoки деякi крaїни, щo рoзвиваються, aктивно беруть
участь у глобальних iнвестиційних процесaх. Викориcтовуючи сучасні
комп’ютерні технології, біржі цих країн стають невід’ємним і все більш
важливим елементом iнфраструктури світової біржі. Це, перш за все, біржі
Південної Кореї, Гонконгу, Сінгапуру, Філіппін, Таїланду.
На фондoвій бiржі обeртаються цiнні пaпери тiльки тих емiтентів, які
включені в бiржовий спиcок і пройшли прoцедуру лiстингу - дoпуску цiнних
пaперів кoмпанії дo oфіційної тoргівлі (кoтирування) на фондовій біржі пiсля
оцiнки їх iнвестиційних якoстей. Зa включeння цiнних пaперів у біржoвий
cписок, a тaкож змiни в лiстингу, коpпорації вноcять визнaчену платy у фонд
біржі. Дoпуск цiнних пaперів дo котирyвання на фoндовій біржі дaє
кoрпорації бaгато пеpеваг: прeстиж y iнвесторів, виcокий рiвень лiквідності
цінних паперів, вигiдні yмови кредитувyння тoщо.
Отже, фoндова бiржа виступaє як стрyктурний елемент pинку цiнних
паперiв та є cкладовою частинoю ринкoвої екoноміки та відiграє суттєвy рoль
у її рoзвитку й фyнкціонуванні.
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Перелік посилань:
1. Поплавська М.В. Особливості формування фондового ринку України. Економіка
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ
РИНКІВ
Автор: ст. гр. Ф-31 Крамаренко Анастасія Олександрівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Тохтамиш Т.О.
Провідною тенденцією сучасного розвитку світової економіки та
фінансів є глобалізація. Зокрема, відбувається становлення єдиного ринку,
тіснішає взаємодія країн на політичній та економічній арені, тобто взаємне
проникнення різних сфер суспільного життя та створення загальносвітового
політичного,
економічного,
культурного
співтовариства.
Процесу
становлення глобальної економіки та фінансової глобалізації неможливо
уникнути. Саме тому виникає необхідність чітко сформулювати пріоритети
участі України у процесах глобалізації, з одного боку, з метою створення
ефективних механізмів для мінімізації її негативних наслідків, а з іншого –
використання її для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
економіки.
Фінансова глобалізація являє собою одну із сфер прояву
глобалізаційних процесів, яка сприяє зростанню єдності та взаємозалежності
у сфері фінансових відносин різних країн. Характерними проявами
фінансової глобалізації для кожної окремої держави є зростання ролі
міжнародних кредитних відносин, міжнародного руху капіталів та джерел
надходження доходів і розміщення активів в інших країнах. В основі
фінансової глобалізації лежить вільний рух капіталів і валюти, їх
перетинання національних кордонів, що призводить, в свою чергу, до
формування глобальних фінансових ринків і світового фінансового
середовища [1].
На сучасному етапі розвитку фінансовий ринок України має об'єктивні
передумови для трансформації у високоефективний механізм забезпечення
інвестицій для потреб економіки. Участь України в міжнародних
економічних зв'язках, міжнародна регіональна інтеграція визначають сучасну
спрямованість розвитку фінансової системи та національної економіки [2,
c.322].
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Розвиток національного фінансового ринку в умовах глобaлізaції
нaбувaє сьогодні особливо вaжливого знaчення. В умовах дефіциту коштів нa
інвестиції держaвних тa корпорaтивних структур, високої вaртості
фінaнсово-кредитних ресурсів, нерозвиненості тa недосконaлості механізмів
внутрішніх фінaнсових ринків об'єктивно необхідним стає питaння виходу
укрaїнських aгентів нa зовнішні ринки тa відкриття внутрішнього ринку для
іноземного капіталу.
Глобaлізaція є головною сучaсною тенденцією розвитку міжнaродних
фінaнсових ринків. Глобaлізaційні процеси в фінaнсовій сфері проявляються
у формі динамічного розвитку міжнaродної фінaнсової інтеграції,
лібералізації фінaнсових ринків, збільшенні міжнaродних потоків кaпіталу,
розширенні спектру вaлютних і фінaнсових оперaцій, поглибленні
міжнaродної
конкуренції,
трaнсгрaничного
хaрaктеру
діяльності
міжнaродних бaнків. Ці процеси здійснюють вплив нa розвиток нaціонaльних
фінaнсових ринків, які є взaємозaлежними із розвитком міжнaродної
фінaнсової системи, і зaзнaють при цьому позитивних тa негaтивних впливів
[3].
Незвaжaючи нa позитивну динaміку розвитку глобaлізaційних процесів
в Укрaїні, слaбкий рівень інтегровaності крaїни до міжнaродних економічних
відносин виступaє як свого роду бaр’єр, котрий гaльмує можливості
позитивного впливу фінaнсової глобaлізaції нa Укрaїну і відкривaaє шлях для
впливу негaтивного. При цьому повільнa інтегрaція Укрaїни у світовий
фінaнсовий простір зумовленa в першу чергу внутрішньодержавними
проблемaми – недостaтнім рівнем реформувaння економіки, нерозвиненістю
нaціонaльного фінaнсового ринку, невідповідністю зaконодaвчих тa інших
норм міжнaродним стaндaртaм.
Перелік посилань:
1. Дуброва Н.П., Воловик Д.В. Глобалізація фінансових ринків. Економіст. 2010.
URL: http://www.rusnauka.com/30_NNM_2010/Economics/73236.doc.htm
2. Буднік М. М. Фінансовий ринок: навч. посібник Х.: ХНЕУ, 2007. 432 с.
3. Глобалізація та економічний розвиток. Економіко-правова бібліотека Vuzlib.
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РОЛЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. Ф-31 Сірецька Альона Віталіївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Тохтамиш Т.О.
Розвинуті країни світу давно акцентують увагу на необхідності
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залучення заощаджень домогосподарств на фінансові ринки та формують
фінансову основу для інвестицій саме з цього джерела. В Україні, на жаль,
поки що важко реалізовуються базові принципи ринкової трансформації, які
діють за кордоном, що породжує необхідність побудови власного
мотиваційно-дієвого механізму перетворення заощаджень домогосподарств
на інвестиційні ресурси за допомогою відповідних фінансових інструментів.
Домогосподарству, як одному з суб'єктів мікроекономіки належить
надзвичайно важлива роль у системі економічних відносин. В Україні з
розвитком ринкових відносин домогосподарство опинилося в нових умовах
функціонування [1]. По-перше, задоволення потреб домогосподарства у
матеріальних та нематеріальних благах виступає природною метою
виробництва. По-друге, домогосподарства як власники виробничих факторів
передають їх діловим одиницям (підприємствам), які мають здійснювати їхнє
ефективне поєднання. По-третє, частина доходу, що не використовується
домогосподарством впродовж поточного періоду, перетворюється на
заощадження і може за певних обставин стати потужним джерелом
економічного зростання країни.
Фінансова роль домогосподарств характеризує їх участь на
фінансовому ринку як інвестора через розміщення особистих заощаджень, а
також як платника податків, обов’язкових платежів у державний і місцеві
бюджети, цільові державні фонди, кошти яких формують ресурсну базу
реалізації функцій, завдань держави [2].
Домогосподарства, які мають надлишкові кошти, можуть виступати на
фінансовому ринку як покупці фінансових активів, домогосподарства, що
мають дефіцит коштів для здійснення своїх проектів, виступають як
позичальники фінансових ресурсів.
Участь домогосподарств в економічних відносинах з приводу купівлі
різного роду фінансових активів на ринку залежить від рівня доходності та
ризику останніх. Зважуючи на всі переваги та ризики розміщення особистих
заощаджень, домогосподарства здійснюють певний економічний вибір. На
сучасному фінансовому ринку портфель придбаних фінансових активів
домогосподарств є досить диференційованим і включає в себе як найменш,
так і найбільш ризикові та доходні інструменти. Водночас, з розвитком
ринкової економіки удосконалюються фінансові інструменти, які
використовуються домогосподарствами. На сьогодні найбільш поширеними
формами розміщення домогосподарствами своїх надлишкових коштів є
депозитні рахунки в комерційних, ощадних банках та кредитних спілках. Ці
фінансово-кредитні установи постійно підвищують якість наданих
домогосподарствам депозитних послуг, забезпечують їх відповідними
725

гарантіями та прийнятними відсотками. Це сприяє залученню
домогосподарств саме до депозитних операцій, водночас зменшує їх участь
на фондовому ринку [3].
Отже, роль домогосподарств на фінансовому ринку України відіграє
важливу роль як у розміщенні власних заощаджень інвестором, так і
платників подків, які формують ресурсну базу реалізації функцій і завдань
держави.
Перелік посилань:
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СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НБУ
Автор: ст. гр. Ф-41 Громакова Вікторія Владиславівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Шептуха О.М.
Нині система електронних платежів Національного банку України є
державною системою міжбанківських розрахунків. Головними напрямами
діяльності Національного банку України є докорінні перетворення
міжбанківських розрахунків, створення ефективної, надійної, комфортної та
безпечної платіжної системи за допомогою введення та оновлення системи
електронних платежів. На основі сучасних інформаційних технологій та
новітніх програмно-технічних засобів Національний банк України забезпечує
ефективну роботу системи електронних платежів.
Система електронних платежів Національного банку (далі СЕП) –
державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення
міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку
України [1].
СЕП забезпечує здійснення розрахунків у межах України між банками
як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов’язаннями банків та інших
учасників системи. У СЕП виконуються міжбанківські перекази у файловому
режимі та в режимі реального часу. Здійснення учасником початкових
платежів у файловому режимі є обов’язковим, а в режимі реального часу – за
його вибором. Крім того, учасник системи, який працює в СЕП у файловому
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режимі, має забезпечити приймання платежів, відправлених на його адресу
іншими учасниками СЕП у режимі реального часу.
У режимі реального часу кошти списуються з технічного рахунку
учасника СЕП-платника і зараховуються на рахунок учасника-отримувача
одночасно [1].
СЕП приймає початкові платежі від учасника системи в межах
поточного значення його технічного рахунку. У СЕП немає пріоритетів
оброблення платежів, крім черговості їх надходження. СЕП визнана
системно важливою платіжною системою в Україні. Системна важливість
СЕП обумовлена тим, що вона забезпечує здійснення 97% міжбанківських
переказів у національній валюті в межах України. СЕП є системою класу
RTGS.
Базовим законом, що визначає загальні засади функціонування
платіжних систем в Україні та загальний порядок проведення переказу
коштів у межах України, є Закон України "Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні" [2].
Цим Законом СЕП визначено державною системою міжбанківських
розрахунків, а Національний банк України – платіжною організацією та
розрахунковим банком СЕП. Порядок функціонування СЕП визначається
Національним банком України [2].
Аналіз розвитку системи електронних платежів Національного банку
України сьогодні говорить про те, що вона активно розвивається. Це є дуже
позитивним явищем, проте недостатньо швидко поширюється порівняно з
аналогічними платіжними системами розвинених країн. Відзначимо також,
що рівень ефективності проведення міжбанківських розрахунків, якого
Україна досягла, є досить високим сьогодні, тому зараз велике значення має
модернізація системи електронних платежів Національного банку України,
яка зосереджена на забезпеченні надійності та стабільності функціонування
банківської системи України.
Перелік посилань:
1.
Система
електронних
платежів
(СЕП)
НБУ.
URL:
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КУРСОВА ПОЛІТИКА НБУ
Автор: ст. гр. Ф-41 Сівцова Яна Романівна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Шептуха О.М.
Валютна політика є одним з обов’язкових елементів сучасної
економічної і соціальної системи, особливою частиною монетарної політики
країни, суб’єктом здійснення якої є центральний банк. Вона є індикатором
стану грошово-кредитного сектору і має низку дієвих інструментів
регулювання грошових відносин з метою створення сприятливих умов для
стабільного економічного зростання.
Валютна політика – сукупність економічних, правових та
організаційних заходів, що здійснюються центральним банком та іншими
органами державного регулювання щодо діючих у державі валютних
взаємовідносин між суб’єктами господарювання, домашніми господарствами
та органами державного управління [1].
Метою розробки та реалізації валютної політики є підтримка
макроекономічної рівноваги в країні, забезпечення стійкого економічного
зростання, підтримка цінової стабільності, рівноваги платіжного балансу
тощо.
В Україні вільно плаваючий курс не може підходити через слабкість
економіки (маленької, відкритої, залежної від зовнішніх шоків) і державних
інститутів (передусім захисту прав інвесторів), незавершеність ринкової
трансформації. Країни, що розвиваються, і країни з перехідною економікою
застосовують інші режими: обмеженого плаваючого курсу, фіксованої
прив’язки до вільно плаваючих валют, змішаний перехідний. Фіксована
прив’язка до вільно конвертованих валют має орієнтуватись на валюти
основних торговельних партнерів. У зв’язку з високою доларизацією
економіки і зростанням частки ЄС у зовнішній торгівлі гривня може мати
прив’язку до кошика з долара та євро. Але відхід від фіксованого курсу є
обов’язковою умовою забезпечення зростання економіки. Він штучно тримав
гривню, підривав середньо- і довгострокові перспективи економіки, давав
лише тимчасові сплески пожвавлення і допускав накопичення дисбалансів в
економіці. Цей режим виявився неадекватним для протидії зовнішнім і
внутрішнім шокам, зумовив зростання дефіциту зовнішньої торгівлі, який до
кризи фінансувався переважно надходженням зовнішніх запозичень [2].
Відсутність довгострокової валютної стратегії обмежує валютну
політику НБУ накопиченням валютних резервів, згладжуванням поточних
курсових коливань і непрозорим наданням валютної підтримки деяким
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суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності і уряду. Події 2014–2015 рр.
спровокували ажіотажний попит на готівкову валюту, відплив капіталу з
країни. Інтервенції виснажили валютні резерви (за 2014 р. скоротились на 13
млрд дол.), але не завадили різкій девальвації гривні. Тому НБУ відмовився
від прив’язки гривні до долара і перейшов до гнучкого курсу гривні, який
офіційно визначається на основі попиту і пропозиції на міжбанківському
валютному ринку[2].
Отже, основою зміцнення національної валюти може бути хороший
інвестиційний клімат і високі темпи економічного зростання. Передбачувана
і стабільна середньо- і довгострокова динаміка курсу гривні, довіра до гривні
є важливими показниками інвестиційної привабливості України. Стійкість
курсової динаміки (навіть при девальваційних тенденціях) бажаніша, ніж
висока волатильність курсу, яка погано впливає на інвестиційну
привабливість. Потрібне включення у стратегічні цілі монетарної політики
стабільності гривні зовнішньої (курсу) і внутрішньої (стабільності
внутрішніх цін); формування механізму відповідальності НБУ за їх
досягнення на основі сприяння зростанню економіки, зайнятості,
оздоровленню банківської системи, валютного і кредитного ринку.
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ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
Автор: ст.гр.Ф-41 Хідірова Гозель
Керівник: канд. екон. наук, доц. Шептуха О.М.
Рейтинг банку – це позиція банку на ринку залежно від певних
параметрів і показників діяльності, фінансового стану, виконання
економічних нормативів, вимог законодавства тощо. Визначення рейтингу є
одним із методів аналізу, який дозволяє одержати комплексну оцінку
фінансового стану банків і порівняти їх між собою.
З метою встановлення рейтингу розробляються певні системи
кількісних і якісних показників діяльності банку, методики їх розрахунку,
порядок обробки даних, їх інтерпретації тощо. Рейтинговий підхід
передбачає встановлення кількох рівнів (груп, категорій) фінансового стану
та інших параметрів діяльності банку, тісно пов’язаних між собою.
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Такі системи називають системами рейтингування. Кінцевим
результатом рейтингової оцінки є віднесення певного банку до тієї чи іншої
групи, а для державних рейтингових систем – ще й розроблення
рекомендацій щодо подальшої діяльності банків.
На практиці використовують три основні методи побудови рейтингів:
номерний, бальний та індексний.
Найвідомішими системами рейтингування банків є системи, розроблені
світовими лідерами у цій сфері – рейтинговими компаніями Standard& Poor’s,
Moody’s Investors Service та Fitch Ratings.
Національний банк визначає рейтинг банків за результатами кожної
інспекційної перевірки. Базовим вважають рейтинг, визначений за
результатами останньої інспекційної перевірки банку.
Поряд з рейтингуванням банків Національним банком існує система
внутрішніх банківських рейтингів. Внутрішні рейтинги – це стандартизована
оцінка індивідуального кредитного ризику, яка виражається як узагальнений
показник, що має літерну або цифрову семантику. Банк визначає рейтинг
контрагента самостійно, на підставі внутрішньої методології [1].
Система CAMELSО – це офіційно визнана вдосконалена система
рейтингової оцінки банків, яку широко використовують наглядові органи
багатьох країн світу. Система CAMELSО є бальною та ґрунтується на
поєднанні оцінки кількісних та якісних показників, бухгалтерського підходу
та професійного судження [2].
Метою оцінки банків за рейтинговою системою CAMELSО є
визначення їх фінансового стану, якості менеджменту та корпоративного
управління, прозорості операцій та ефективності внутрішніх контролів,
управління ризиками; виявлення недоліків, що можуть призвести до
банкрутства банку та вимагають посиленого контролю з боку органів
банківського нагляду, а також вжиття відповідних заходів для виправлення
недоліків і стабілізації фінансового стану банку.
Під час визначення рейтингових оцінок кожного з компонентів
рейтингової системи CAMELSO та комплексної рейтингової оцінки банку
застосовується судження за результатами інспекційних перевірок з
урахуванням інформації, наданої банком, даних статистичної/фінансової
звітності банку, інформації, отриманої за результатами зовнішнього аудиту,
інформації, отриманої від інших підрозділів Національного банку, у тому
числі за результатами безвиїзного банківського нагляду, комплексного
аналізу інформації, що впливає на визначення бальної оцінки за показниками
компонентів CAMELSO, колегіального експертного обговорення в рамках
блоку пруденційного нагляду Національного банку.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ «FINTECH»-КОМПАНІЙ В СВІТІ
Автор: ст. гр. Ф-50 Федоренко Наталя Сергіївна
Керівник: канд. екон. наук, доц. Ягольницький О.А.
«FinTech» як невід’ємна частина сучасного життя є об’єктивною
умовою подальшого розвитку ринку фінансових послуг та всієї фінансової
системи країни. «FinTech» володіють колосальним потенціалом для
реалізації трансформацій в окресленій сфері. Глобальний ринок «FinTech» є
одним з найбільш швидкозростаючих в світі. За оцінками експертів, ринок
«FinTech» щорічно зростає 15-20%.
«FinTech» беруть старт в США, де з’явилися перші платіжні картки та
грошові перекази. Проте, за останні роки інтерес до «FinTech» значно
підвищився. Основними рушійними силами «FinTech» стали: наявність
мобільного інтернету та смартфонів, втрата довіри населення до банків та
незадоволеність банківськими послугами.
На підставі узагальнення трактувань науковців під «FinTech» слід
розуміти технології, які використовуються у фінансовій галузі для
оптимізації витрат, збільшення доданої вартості у своїх продуктах, швидкодії
проходження будь-яких процесів, безпеки тощо.
Інвестиції в «FinTech»-компанії в США 2016 р. склали 4,27 млрд дол.,
зменшились щодо 2015 р. на 30%. У першій половині 2018 р. інвестиції в
американські «FinTech»-компанії виросли до 14,2 млрд дол. Інвестори
вкладали кошти в стартапи в країнах, де розвиваються такі сегменти
«FinTech», як: регтех і блокчейн. У першій половині 2018 р. сектор платежів
і кредитування тримає лідерство, залишаючись одним з найбільш зрілих
підсекторів «FinTech», основна частина інвестиційної діяльності зосереджена
на компаніях пізньої стадії [5].
За підсумками 2017 р. Міжнародним венчурним фондом (SparkLabs
Global Ventures) був складений список десяти кращих стартап-хабів світу.
Ними стали Кремнієва долина, Пекін, Тель-Авів, Стокгольм, Лос-Анджелес,
Нью-Йорк, Шанхай, Сеул, Бостон, Лондон. Таким чином, 4 з 10 місць
виникнення стартапів розташовані в США, що свідчить про вкрай високий
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потенціал Сполучених Штатів в області розвитку і просування новітніх
фінансових технологій. Важливою умовою розвитку сегмента фінансових
технологій є рівень проникнення інтернету і кількість інтернет-користувачів
в країнах.
Отже, найбільші «FinTech»-компанії, значна кількість стартапів та
майже половина (14 із 31) головних «FinTech» - «єдинорогів у світі
розташовано у США. Це було забезпечено високим рівнем інвестицій, перш
за все, у сфери грошових переказів, платежів, заощаджень, інвестицій та
кредитування. Наслідком зростання стали такі фактори, як: розвиток
технологій обробки даних, зростання недовіри до традиційних банків
унаслідок глобальної фінансової кризи 2007–2008 рр., розповсюдження
соціальних мереж і месенджерів, розвиток економіки спільного споживання
та успіх технологічних компаній в інших секторах економіки.
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Секція «ХІМІЯ»
БУДІВЕЛЬНО-ФІЗИЧНА ОЦІНКА
ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИХ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Автор: ст. гр. ТХ-11 Грицько Євген Ярославович
Керівники: канд. техн. наук, доц. Саєнко Н.В.,
канд. техн. наук, доц. Попов Ю.В.
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.
Проте варто зазначити, що окрім власне проникності вологи крізь
покриття може відбуватися її накопичення і в самому покритті, що говорить
про необхідність врахування значення водопоглинання покриттів для більш
коректної оцінки стійкості подібних систем до дії вологи. Тобто будівельнофізична оцінка повинна орієнтуватися не тільки на один показник, а повинна
бути всебічною. Визначення будівельно-фізичних якостей фасадної фарби
виконується згідно з різними нормам проведення випробувань, наприклад,
водопоглинання – згідно ДСТУ EN 1062, а паропроникності згідно – EN ISO
7783.
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
[2, 3].
Відповідно до теорії захисту фасаду по Кюнцелю верхні межи
приймаються рівними для W-показника як max 0,5 кг/(м2∙ч0,5) і для Sdпоказника – max 2,0 м. Крім того, щоб забезпечити будівельно-фізичне
рівновагу фасаду для покриття повинне виконуватися наступна умова:
𝑊 ∙ 𝑆𝑑 ≤ 0,1 кг/м2 ∙ год0,5
Одержані результати надано у формі діаграми Кюнцеля, та здійснено
класифікацію водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів (ВД-ЛФМ)
згідно з ISO 1062-1.
Парна кореляція будівельно-фізичних властивостей теплоізоляційних
ВД-ЛФМ в координатах діаграми Кюнцеля (рис. 1) наочно показує, що за
показником водопоглинання усі досліджувані зразки знаходяться у межах до
0,05 кг/м2год, що відповідає класу водопоглинання W3 (низьке
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водопоглинання). По класу паропроникності наближаються до класу V1
(висока дифузна здатність по відношенню до водяної пари).

Рис. 1. Парна кореляція будівельно-фізичних властивостей ВД-ЛФМ в
координатах діаграми Кюнцеля
Відповідно, усі досліджувані теплоізоляційні зразки воднодисперсійних лакофарбових матеріалів можна використовувати в якості
фасадних покриттів з високою паропроникністью та низьким
водопоглинанням.
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ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОРОВМІСНИХ АНТИПІРЕНІВ ДЛЯ
ЗНИЖЕННЯ ГОРЮЧОСТІ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Автор: ст. гр. ТХс-11 Нировна Аліса Дмитрівна,
Керівники: канд. техн. наук, доц. Саєнко Н.В.,
канд. техн. наук, доц. Попов Ю.В.
У даній роботі представлені результати первинної оцінки
вогнезахисних властивостей лакофарбових покриттів на основі воднодисперсійного акрилового сополімеру марки Акронал 290 D, наповненого
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фосфоровмісним
антипіреном
ПФА
і
порожнистими
зольними
алюмосилікатними мікросферами. Фосфоровмісні антипірени це свого роду
каталізатори реакцій відщеплення замісників в макромолекулярному
ланцюгу, циклізації та інших реакцій полімерів. Хімічні перетворення
полімерів при цьому спрямовані на збільшення виходу нелеткого коксового
залишку та зменшення горючих продуктів піролізу; утворенням
поверхневого
склоподібного
або
в'язко
розплавленого
шару
поліметафосфорної кислоти. Цей шар служить фізичним бар'єром для
перенесення тепла від полум'я до полімеру і дифузії реагентів, та також
впливає на гетерогенне окислення карбонізованого продукту піролізу
полімерів. [1, 2].
Оцінку вогнезахисних властивостей отриманих покриттів були
проведені на установці типу «вогнева труба», такий метод широко
використовується в дослідницьких цілях. Вогнезахисна ефективність при
сертифікаційних випробуваннях оцінюється за методом «керамічної труби».
Такий метод дозволяє визначити групу вогнезахисної ефективності: для І
групи втрата маси після спалювання повинна складати не більше 9%, для ІІ від 9 до 25%, якщо втрата маси зразка більше 25%, то покриття вважається
горючим.
Метод «вогневої труби» дозволяє розділити матеріали на категорії
важкогорючих (втрата маси після спалювання становить до 20 мас.%) і
горючих (більше 20 мас.%). Додатково було визначено коефіцієнт
спучування лакофарбового покриття по ГОСТ Р 12.3.047. На пластини
попередньо наносили розроблені склади товщиною не більше 1 мм,
поміщали в муфельну піч і витримували протягом 5 хв при температурі (600
± 5) ° С [3].
В результати проведених досліджень групи горючості акрилової
дисперсії, наповненою різним вмістом наповнювачів, встановлено, що при
вмісті ПФА 25-30 мас.ч. і мікросфер (15-20 мас.ч.) втрата маси складає в
межах 7,3-9,8 мас.%, що дозволяє такі покриття віднести до групи
важкогорючих матеріалів. При збільшенні вмісту мікросфер і зниження
вмісту антипірену розроблені покриття відносяться до групи важкогорючих
матеріалів.
Вимірювання коефіцієнта спучування дозволило встановити, що при
введення в лакофарбові склади основного агента спінювання при тепловій дії
ПФА дозволяє збільшити цей коефіцієнт в 16-18 разів.
Первинна оцінка вогнезахисних властивостей показало, що розроблені
лакофарбові склади на основі водно-дисперсійного акрилового сополімеру,
наповненого,
поліфосфатом
амонію
і
порожнистими
зольними
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алюмосилікатними мікросферами відносяться до важкогорючих матеріалів.
Для більш поглибленого аналізу вогнезахисних властивостей та стійкості до
агресивних факторів середовища в процесі експлуатації необхідно
проведення додаткових досліджень з застосуванням більш точних методів
оцінки.
Перелік посилань
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будівництва. Том. 86, № 4 – Харків: ХНУСА, ХОТВ АБУ, 2016. – С. 154-157.
2.
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эпоксиполимерных материалов / Р.А. Яковлева, Е.Ю. Спирина-Cмилка, Ю.В. Попов, Н.В.
Саенко // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. трудов. –2011. – Вып. 29. – С. 175181.
3.
Березовський А.І. Визначення міцносних характеристик теплоізолюючого
спученого шару вогневібростійких покриттів для протипожежного захисту металевих
виробів / Березовський А.І., І.Г. Маладика І.Г., Саєнко Н.В., Попов Ю.В. // Матеріали IV
міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика гасіння пожеж та
ліквідації надзвичайних ситуацій». АПБ ім. Героїв Чорнобиля, Черкаси 07-08 грудня. 2012
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ВПЛИВ ДИСПЕРСНИХ МІНЕРАЛЬНИХ НАПОВНЮВАЧІВ НА
ЗМОЧУВУВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИХ
ПОЛІМЕРНИХ ПОКРИТТІВ
Автор: ст. гр. ТХ-11 Тищенко Катерина Олександрівна
Керівники: канд. техн. наук, доц. Саєнко Н.В.,
канд. техн. наук, доц. Биков Р.О.
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.
Визначення крайового кута змочування покриттів проводили на
вимірювальному двохкоординатному приладі ДІП-6У з кутомірною
приставкою.
Визначення паропроникності проводили згідно EN ISO 7783, методом
«сухої чашки», розраховували паропроникність V, (г/м2доба) та дифузійну
здатність по відношенню до водяної пари Sd, (м).
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Водопоглинання (згідно ДСТУ EN 1062) визначали по зміні маси та
розраховували W-показник, кг/(м2год0,5).
Для забезпечення будівельно-фізичної рівноваги фасаду для покриттів
повинне
виконуватися
умова
захисту
фасаду
по
Кюнцелю:
2
0.5
W∙Sd≤0,1 кг/(м ∙год ) [1].
Залежність крайового кута змочування  та критерію будівельнофізичної рівноваги від спільного впливу дисперсних алюмосилікатних (МС) і
силікатних мінеральних наповнювачів (Аеросил) наведено на рисунку.

а)
б)
Рис. Поверхні відгуку крайового кута змочування (а) та критерію
будівельно-фізичної рівноваги (б) ВД-ПП від вмісту МС та Аеросилу
В 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 [2].
Отримані дані дозволяють оптимізувати розроблені склади воднодисперсійних полімерних покриттів для зовнішнього захисту оштукатурених
фасадів з метою отримання покриттів з високою водовідштовхувальною
здатністю і достатнім рівнем паропроникності.
Перелік посилань
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.
2.
Saienko N.V. Effect of Mineral Filler Compounds on Vapor Permeability and
Hygroscopic Properties of Water-Based Polymer Dispersions [Текст] / N.V Saienko, D.V.
Demidov, Y.V. Popov, R.A. Bikov, B. Younis, L.V. Saienko // Materials Science Forum. –
Trans Tech Publications Ltd, 2019. – Vol. 968. – pp. 89-95.
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ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНОГО ПОЛІМЕРНОГО ПОКРИТТЯ
Автор: ст. гр. Т-31 Страшко Іван Андрійович
Керівники: канд. техн. наук, доц. Саєнко Н.В.,
канд. техн. наук, доц. Биков Р.О.
На даний час для теплоізоляції оштукатурених будівель і споруд
широке застосування знаходять енергозберігаючі склади на основі
порожнистих скляних або керамічних мікросфер, які також знайшли
застосування для захисної обробки металевих поверхонь різного
призначення. Полімерні композиційні покриття, що використовують у
своєму складі порожнисті мікросфери, погано зберігають однорідність
підготовленого до нанесення складу при тривалому зберіганні і
транспортуванні. Тому, для усунення зазначених недоліків в композиції
вводять поверхнево-активні речовини, наповнювачі, інші допоміжні цільові
добавки, а також обробляють поверхню мікросфер гідрофільним покриттям.
На жаль, така обробка поверхні призводить до зниження стійкості до
статичного впливу води водно-дисперсійних полімерних покриттів [1, 2].
Тому,
для
вдосконалення
технологічного
циклу
приготування
теплоізоляційних
водно-дисперсійних
полімерних
покриттів
було
запропоновано застосування гідрофобізованної добавки [3, 4].
Спосіб приготування композиції водно-дисперсійного полімерного
покриття (ВД-ПП) полягає в змішування компонентів в єдиному
технологічному циклі, що позволяє отримати однорідну суміш та включає
наступні технологічні етапи:
– у вертикальний змішувач завантажують водну стирол-акрилову
дисперсію, послідовно додають при перемішуванні на низьких обертах (80120 об/хв) в плівкоутворюючий склад такі компоненти: піногасник,
диспергатор, целюлозний загусник, коалесцент;
– після перемішуванні протягом 5-10 хв поступово додають
гідрофобізовану добавку, з поступовим збільшенням кількості обертів до
150-200 об/хв;
– після перемішування здійснюють додавання декількома частинами
порожнистих алюмосилікатних мікросфер при постійному перемішуванні
протягом 5-10 хвилин при 75-120 об/хв. Зниження оборотів забезпечує
цілісність порожнистих мікросфер;
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– після перемішування отриманого складу протягом 2-3 хвилин
проводять послідовне додавання в нього полімерного загусника, а також
консервуючу добавку та гомогенізують для отримання однорідної маси.
– потім проводять остаточне перемішування складу протягом 15-40
хвилин для отримання однорідної маси і подальшої розфасовки
приготовленої композиції в тару.
На етапі остаточного перемішування композиції через 10 хвилин
здійснюють перевірку рН композиції, а також її густини.
В якості диспергуючого обладнання для приготування композиції може
бути використаний рамковий змішувач з горизонтальним валом.
Горизонтальне розташування робочого органу (рамки) дозволяє швидко та
якісно гомогенізувати суміш до складу яких входять гідрофобізовані
складові, та не призводить до сегрегації компонентів суміші.
Перелік посилань
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Саєнко, Р.О. Биков, Д.В. Демідов, Д.Є. Коваленко // Міжнародна науково-технічна
конференція «Технології та інфраструктура транспорту». – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 356357 с.
4.
Демідов Д.В. Реологічні та енергетичні характеристики високонаповнених акрилстирольних водних дисперсій / Д.В. Демідов, Н.В. Саєнко, Ю.В. Попов, Р.О. Биков, Т.І.
Уманська / Науковий вісник будівництва. – Х.: ХНУБА 2018. – Т.94. – №4. – С. 171-177.

ЕПОКСИДНІ РЕСТАВРАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ З ПІДВИЩЕНОЮ
СТІЙКІСТЮ ДО ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ ТА ВИСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР
Автор: ст. гр. Т-48 Струмскас Олександра Валеріївна
Керівник: докт. техн. наук, доц. Данченко Ю.М.
Додавання до епоксидних композицій дисперсних неорганічних
наповнювачів різної хімічної природи призводить до зміни не тільки
декоративних і технологічних характеристик (в’язкості, швидкості реакції
твердіння), а і фізико-механічних та експлуатаційних властивостей (стійкості
до впливу води і водних середовищ, високих температур, сонячного
випромінювання та ін.). Тому під час розробки нових реставраційних
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епоксидних матеріалів важливим є дослідження впливу хімічної і
мінеральної природи, а також інших властивостей дисперсних наповнювачів:
розміру частинок, природи гідроксильно-гідратного поверхневого шару,
кількості, способу додавання в композицію та ін. − на властивості
композиційних матеріалів. Для виготовлення реставраційних епоксидних
полімерних композиційних матеріалів обрано найбільш використовуваний на
практиці епоксідіановий олігомер марки ЕД-20 − продукт на основі
дигліцидилового етеру дифенилолпропану. Для твердіння застосовувався
аліфатичний твердник амінного типу диетилентріамін марки ДЕТА, який
дозволяє отримувати матеріали з задовільними експлуатаційними
характеристиками при низьких і звичайних температурах (ЕП). Обрані
оксидні наповнювачі: оксиди алюмінію (ГЗ) і кальцію (КЦ), при додаванні
яких в композицію після затвердіння виходять матеріали з матовою
поверхнею молочного кольору. Такі матеріали можуть використовуватися
для реставрації білого і рожевого мармуру. Використання наповнювачів на
основі оксидів феруму (ШН) і титану (РТ) дозволяє отримувати матеріали
червоно-коричневого і блідо-оранжевого кольорів. Ці композити можуть
застосовуватися для реставрації червоного граніту, мармуру.
Результати хімічної стійкості композитів ЕП+ГЗ, ЕП+РТ, ЕП+ШН є
близькими до стійкості ненаповненого полімеру ЕП (табл. 1).
Таблиця 1 – Приріст маси зразків Δm,% за 2700 годин
Композит
H2O
H2SO4
NaOH
ЕП (без наповнювача)
0,59
0,54
0,66
ЕП+ГЗ
0,71
1,00
0,88
ЕП+КЦ
2,61
2,99
2,81
ЕП+ШН
0,50
0,49
0,47
ЕП+РТ
0,56
0,70
0,58
Результати термічних випробувань епоксидного (ЕП) та наповнених
композитів представлені у табл. 2.
Таблиця 2 – Результати термічних випробувань епоксидних композитів
Т, ºС при втраті маси, %
Композит (ЕП+наповнювач)
5
10
50
90
ЕП (без наповнювача)
295
325
330
330
ЕП+РТ
250
308
400
400
ЕП+ШН
274
320
435
517
ЕП+КЦ
248
293
341
341
ЕП+ГЗ
254
307
461
478
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Отримані результати експериментального дослідження хімічної
стійкості свідчать про суттєвий вплив оксидних наповнювачів на приріст
маси наповнених епоксиамінних полімерів після витримки у водних
середовищах. Композит, наповнений кальцитом (ЕП+КЦ) відрізняється від
інших, і в порівнянні з ненаповненим, виявляє найменшу стійкість до дії усіх
середовищ. Додавання кальциту зменшує стійкість полімерного композиту
до Н2О у 8,5, до розчину H2SO4 у 5,7 і до розчину NaOH у 9 разів.
Отримані результати дозволяють стверджувати, що найменшою
стійкістю до високих температур характеризується композит також з
кальцитом (КЦ), а термостійкість композитів з амфотерними оксидами
приблизно однакова.

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРВОНОГО ШЛАМУ В
СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
Автори: ст-ти гр. Е-41 Гарбуз Єлизавета Олександрівна, Черкас Інна
Володимирівна, Шевченко Катерина Віталіївна
Керівники: канд. техн. наук, доц. Обіженко Т.М.,
канд. хім. наук, доц. Уманська Т.І.
В даний час неорганічні відходи різноманітних виробництв потребують
ефективного вторинного використання. Доцільність такого підходу
зумовлена екологічною та економічною ситуацією, що складається з
відходами в Україні. У зв’язку з цим виникає необхідність розробки нових
технологій з застосуванням відходів. Одними з перспективних напрямків є
використання в якості адсорбентів та як наповнювачі у матеріалах різної
природи і призначення. На першому етапі розробок необхідні дослідження
щодо складу і властивостей неорганічних відходів.
Одним з найбільш перспективних відходів є червоний шлам. Червоний
шлам – дисперсний порошок червоно-коричневого кольору, який є відходом
глиноземного виробництва. Зовнішній вигляд червоного шламу
представлений на рис. 1.
В ході дослідження були вивчені хімічний та мінеральний склад,
дисперсність, питома поверхня та інші властивості.
На дифрактограмі червоного шламу присутній набор розмитих
дифракційних максимумів слабкої інтенсивності, що відповідають гематиту
α-Fe2O3 и гетиту FeOOH.
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Рисунок 1. Зовнішній вигляд червоного шламу.
У вигляді домішок у порошку присутній лимоніт Fe2O3.H2O,
чотирикальцієвий
алюмоферит
4CaO.Al2O3.Fe2O3
і
етрингіт
.
.
.
3CaO Al2O3 3CaSO4 32H2O (рис. 2а). Переважна дисперсність червоного
шламу – 1,5–3 мкм. Трапляються великі частинки розміром 4–5 мкм. При
збільшенні 20000 – 30000х видно, що порошок достатньо однорідний, зерна
щільні, без пористі, ізометричної форми (рис. 2б).

а
б
Рисунок 2. Рентгенограма (а) та електронні знімки (б) червоного шламу.
Встановлено, що питома поверхня червоного шламу дорівнює
Sпит =11,35 м2/г. Визначені структурно-реологічні та фізико-хімічні
властивості наповнювачів – істинна густина ρ=3350 кг/м3, насипна густина
ρнас=494 кг/м3, густина після ущільнення ρу=847 кг/м3, коефіцієнт упаковки
к=0,583, об’єм пустот v0=41,68%, ущільненість φ=0,417, індекс тертя І=1,715,
показник кислотності поверхні рН=9,85.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИТНОЇ АРМАТУРИ В БУДІВНИЦТВІ
Автор: ст. гр. ТХ-21 Бадай Лілія Русланівна
Керівники: канд. тех. наук Барабаш О.С.,
канд. техн. наук Попов Ю.В.
Композиційна арматура на основі склопластику знаходить досить
широке використання в сучасному будівництві як альтернатива застосуванню
арматури зі сталі.
В якості основного матеріалу для виробництва композитної арматури є
стрижень із скловолокна, просочений за допомогою епоксидного
зв’язуючого.
До основної переваги склопластикової арматури (СПА), в порівнянні зі
сталевою можна віднести малу питому вагу у поєднанні з високою міцністю
та корозійною стійкістю. Міцність СПА на розрив може втричі перевищувати
міцність сталевої арматури. Це дозволяє значно скоротити витрати на
армування за рахунок застосування меншого діаметру стрижнів без втрати
міцнісних властивостей конструкції. Мала вага та висока гнучкість дає
можливість постачання СПА в бухтах, а отже робить можливим її монтаж та
транспортування без використання спеціальної техніки, що позитивно
позначається на зниженні витрат на логістику.
Склопластикова арматура характеризується такими специфічними
властивостями, як магнітоінертність та радіо прозорість. Це дозволяє
застосовувати цей матеріал для будівництва спеціальних об’єктів.
Властивості діелектрика робить СПА виключним матеріалом для
будівництва конструкцій, де необхідний діелектричний захист. Використання
композитної арматури в бетонних конструкціях значно покращує їх
теплоізоляційні властивості завдяки низької теплопровідності склопластика,
що є перевагою для використання у цивільному будівництві.
Хімічна та корозійна стійкість СПА дають можливість застосування її
при спорудженні басейнів, берегових укріплень, трубопроводів та
колекторів, каналізаційних систем та інших конструкцій, що контактують з
агресивним середовищем.
Не зважаючи на значні переваги композитної арматури, необхідно
відмітити наступні суттєві її недоліки. Модуль пружності СПА в 3-4 рази
нижче в порівнянні зі сталевою арматурою. Попри це в композитної
арматури відсутня площадка текучості, через що руйнування при
розтягуванні носить крихкий характер. При нагріванні конструкції вже до 70
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°С композитна арматура значно знижує свої міцнісні властивості. Таким
чином, вогнестійкість такої арматури досить мала.
Характеристики композитної арматури у порівнянні з сталевою
арматурою класу А-III представлені в табл.1.
Таблиця 1 – Характеристики композитної арматури у порівнянні з
сталевою арматурою класу А-III.
Склопластикова
Стальна арматура
Характеристика
арматура
класу А-III
Міцність при розтягування, МПа
800-1300
390-490
Відносне подовження, %
2,2
25
Модуль пружності, МПа
55 000
210 000
о
Теплопровідність, Вт/(м· С)
0,35
46
Щільність, кг/м3
1900
7850
-5 -1
Лінійне розширення, α·10 К
9-12
13-15
Таким чином, для більш інтенсивного використання склопластикової
арматури в сучасному будівництві виявляється доцільним подальше більш
детальне дослідження властивостей СПА, а саме способів підвищення
міцнісних властивостей, а також вогнестійкості склопластикової арматури.
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Автор: ст. гр. А-13 Попович Владислав Володимирович
ФРАКТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Автор: ст. гр. П-22 Спіранде Олександр Сергійович
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
КОНСТРУКЦІЇ
Автор: ст. гр. БЦІ-22 Чернявський Ілля Вікторович
ПОБУДОВА ГІПЕРБОЛОЇДІВ В MATHCAD
Автор: ст. гр. КН-21 Каменєв Деніс Олексійович
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ ЗГАСАЮЧИХ КОЛИВАНЬ
Автор: ст. гр. РБЦІ–14 Чорний Андрій Олександрович
ДВАНАДЦЯТИРІЧНА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ
Автор: ст. гр. БЦІ–11 Бородаєвський Олександр Валерійович
ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ КРИВИХ ДРУГОГО ПОРЯДКУ НА
ПЛОЩИНІ В РІЗНОМАНІТНИХ СИСТЕМАХ КООРДИНАТ
Автор: ст. гр. БЦІ–15 Гук Олексій Олегович
ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА В РЕАЛЬНОМУ
ЖИТТІ
Автор: ст. гр. БЦІ-18 Лобас Данил Олександрович
ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА В ОЦІНЦІ
ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
Автор: ст.гр. БЦІ-18 Золотарьов Олександр Артемович
ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА В БУДІВЕЛЬНИХ
ЗАДАЧАХ
Автор: ст. гр. БЦІ-18 Лаптєв Ігор Володимирович
МОВА ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON ДЛЯ ПОБУДОВИ ГРАФІКІВ
ФУНКЦІЙ
Автор: ст. гр.ТВ-31 Басанець Дар’я Олександрівна
Секція «ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЯ І ГІДРАВЛІКА»
ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВИХ МЕТОДІВ ОЧИСТКИ СТОКІВ
ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ОБРОБКИ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД
Автор: ст. гр. ВВ-50 Нечипоренко Максим Віталійович
ПРОЦЕСИ ВОДОПІДГОТОВКИ В СИСТЕМАХ
ВОДОПОСТАЧАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ
Автор: ст. гр. ГВРм-50 Рибалка Георгій Вікторович
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОЧИСНИХ СПОРУД
ПРОМИВАЛЬНО-ПРОПАРЮВАЛЬНИХ ПУНКТІВ ШЛЯХОМ
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ
Автор: ст. гр. ГВР-50 Вольський Владислав Юрійович
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ТА ПОВНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ
ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД МІСТА.
Автор: ст. гр. ВВ-50 Пігулко Руслан Анатолійович
СУЧАСНІ МАЛОГАБАРИТНІ ТЕЛЕСКОПІЧНІ КОЛОДЯЗІ ДЛЯ
МЕРЕЖ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Автор: ст. гр. ГВР-50 Бутов Дмитро Віталійович
ЗБІЛЬШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ФІЛЬТРОЦИКЛУ ЗЕРНИСТИХ
ФІЛЬТРІВ
Автор: ст. гр. ВВ-50 Щербак Владислав Ігорович
Секція «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО»
РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ І СТІЙКОЙТІ ГРУНТОВИХ ГРЕБЕЛЬ ЗА
ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ (МСЕ) НА
ПРИКЛАДІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ КАМ`ЯНО-ЗЕМЛЯНОЇ ГРЕБЛІ
ДНІСТРОВСЬКОЇ ГЕС
Виконала: ст. гр. Гм-50 Корсак Анастасія Олександрівна
ТАШЛИЦЬКА ГАЕС. ЕТАПИ БУДУВАННЯ
Автор: ст. гр. Г-46 Левченко Владислав Олександрович
ОБРОБКА ДАНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ФІЛЬТРАЦІЙНИМ
ПРОТИТИСКОМ ПІД ГРАВІТАЦІЙНИМИ ГРЕБЛЯМИ
НА НЕСКЕЛЬНІЙ ОСНОВІ
Автор: ст. гр. Гм-56 Максимов Олександр Олександрович.
Секція «ГРАФІКА»
РОЗРАХУНОК ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ 3-D МОДЕЛІ
БУДІВЛІ В REVIT
Автор: ст. гр. П-32 Айвазян Меріам Вартанівна
МОДЕЛЮВАННЯ ЗОН РЕКРЕАЦІЇ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСА
Автор: ст. гр. А-31 Андрієнко Марія Олегівна
ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ОКРУГА СЕН ДЕНИ.
Автор: ст. гр. А-32 Герасименко Лада Володимірівна
МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАТОНОВИХ ТА АРХІМЕДОВИХ ТІЛ
ЗАСОБАМИ САПР
Автор: ст. БЦІ-11 Дорогань Анастасія Юріївна
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МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ДЕТАЛЕЙ В
T-FLEX CAD
Автор: ст. гр. М-21 Хоменко Андрій Володимирович
МАРКУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В REVIT
Автор: ст. гр. П-32 Сергєєва Анна Олександрівна
ПРИНЦИП СТВОРЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНО РОЗВАЖАЛЬНОГО
ЦЕНТРУ З УРАХУВАННЯМ УМОВ СКЛАДНОГО РЕЛЬЄФУ В
SKETCH UP
Автор: ст. гр. А-32 Дорофєєва Софія Романівна
ГЕОМЕТРИЧНА ОСНОВА РІЗНИХ ВИДІВ МІСТОБУДІВНИХ
ПЛАНІВ
Автор: ст. гр. А-13 Чернов Федір Олександрович
КІНЕТИЧНА АРХІТЕКТУРА МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ ТА
СЬОГОДЕННЯ
Автор: ст. гр. А-13 Пасинюк Маргарита Єігенівна
МОДЕЛЮВАННЯ НАСТІЛЬНОГО ОРГАНАЙЗЕРА
Автор: ст. гр. БЦІ-11 Бородаєвський Олександр Валерійович
ПОБУДОВА І ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ БЛОКІВ В
ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ AUTOCAD
Автор: ст. гр. БЦІр-14 Бенхумад Мустафа
BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ І ЇХ ПЕРСПЕКТИВИ В
УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. БЦІ-17 Попов Данило Олександрович
ПОБУДОВА І ОФОРМЛЕННЯ ПЛАНУ БУДІВЛІ В ГРАФІЧНОМУ
РЕДАКТОРІ AUTOCAD
Автори: ст-ти гр. БЦІр-14 Ельхеббабі Рабіа, Данін Нухаіла
СТВОРЕННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ШАБЛОНІВ В ГРАФІЧНОМУ
РЕДАКТОРІ AUTOCAD
Автор: ст. гр. БЦІ-17 Баришев Владислав Сергійович
СТВОРЕННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ БІБЛІОТЕКИ БЛОКІВ В
ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ AUTOCAD
Автор: ст. гр. БЦІ-17 Сурніна Оксана Дмитрівна
РІЗНОВИДИ ПІРАМІДАЛЬНИХ ФОРМ В АРХІТЕКТУРІ
Автори: ст. гр. А-11 Федорець Євгеній Олексійович
ЗАСТОСУВАННЯ МІМІКРІЇ В АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. А-13 Черкашина Катерина Михайлівна
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ПОЛІГОНАЛЬНА СІТКА В МОДЕЛЮВАННІ
Автори: ст-ти гр. А-12 Філіппський Тимур Андрійович, Казакова
Єлизавета Сергіївна.
«БЕЗПАПЕРОВА» АРХІТЕКТУРА В КОНТЕКСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ
Автор: ст. гр. А-12 Краєва Єлизавета Олександрівна
ЗВ’ЯЗОК ПЛАТОНОВИХ ТІЛ ІЗ СУЧАСНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ
Автор: ст. гр. А-13 Агєєва Валерія Романівна.
ГЕОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДДИТИВНОГО ДИЗАЙНУ В
АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. А-13 Бритченко Лілія Вячеславівна
ФЕНОМЕН ГЕОМЕТРІЇ ЯПОНСЬКОГО САДУ
Автор: ст. гр. А-23 Холодова Яніна Вячеславівна
ГЕОМЕТРІЯ ПРОСТОРУ
Автор: ст. гр. А-11 Гаврилова Марія Олександрівна
ПРАКТИЧНА КОРИСТЬ ПАРАМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ВОРОНОГО
ТА ЛІНДЕНМАЙЕРА
Автор: ст. гр. А-34 Ожередов Богдан Ігорович
ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРИВИМІРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ СТРУКТУР
У ВІРТУАЛЬНІ ХУДОЖНІ ОБРАЗИ
Автор: ст. гр. А-14 Калмикова Марія Романівна
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСТЕР’ЄРУ ТА ІНТЕР’ЄРУ БУДІВЛІ В
AUTODESK 3dsMAX
Автор: ст. гр. БЦІ-18 Лаптєв Ігор Володимирович
БАГАТОГРАННИК – ФОРМОУТВОРЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРИ
МОДЕЛЮВАННІ БУДІВЕЛЬ
Автор: ст. гр. А-14 Нестеренко В’ячеслав Андрійович
ДО ПИТАННЯ ЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ В МАЛИХ
АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМАХ
Доповідач: ст. гр. А 14 Петрушенко Ярослава Ігорівна
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГОНАЛЬНОЇ СІТКИ В АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. А-14 Станіславська Ольга Сергіївна
АРХІТЕКТУРА ЗІ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
Автор: ст. гр. А-14 Широкобокова Марина Віталіївна
МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ТА АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ В
ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ BLENDER
Автор: ст. гр. БЦІ-18 Єгоров Дмитро Олександрович
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ПОВЕРХНІ ОБЕРТАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБРАЗУ АРХІТЕКТУРИ
Автор: ст. гр. А-11 Єфименко Вікторія Олександрівна
ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ БЛОКІВ В AUTODESK
AUTOCAD
Автор: ст. гр. БЦІ-18 Лахін Данило Денисович
ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В
АРХІТЕКТУРІ ТА БУДІВНИЦТВІ
Автор: ст. гр. БЦІ-19 Лівенська Альона Андріївна
ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАНЯЯ В ПРОГРАМНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ FREECAD
Автор: ст. гр. БЦІ-18 Лобас Данил Олександрович
ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ
ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Автор: ст. гр. БЦІ-19 Сітнікова Альбіна Олександрівна
ГАСПАР МОНЖ ТА ЙОГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕННІ НАРИСНОЇ
ГЕОМЕТРІЇ
Автор: ст. гр. Т-11 Мазур Данило Олегович
МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ФОРМ В AUTODESK 3DS MAX
Автор: ст. гр. БЦІ-16 Чернявський Микита Максимович
РЕДАГУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНСТРУМЕНТАМИ 3D ГРАФІКИ В
СИСТЕМІ AUTOCAD
Автор: ст. гр Е-41, Авдіцька Аліна. Євгеніївна.
ПОКРОКОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДВОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ В
СИСТЕМІ REVIT
Автор ст.гр БЦІ-14, Чорний Андрій Олександрович
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФРАКТАЛІВ
Автор: ст. гр. БЦІ-15 Кушнір Валерія Ігорівна
ФРАКТАЛОПОДІБНІ ФОРМОУТВОРЕННЯ В АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. БЦІ-15 Потапенко Олександр Андрійович
ТЕОРІЯ ЗОЛОТОГО ПЕРЕРІЗУ В ГЕОМЕТРІЇ
Автор: ст. гр. А-11 Іващенко Валерія Олександрівна
САКРАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ
Автор: ст. гр. А-11 Кушнір Маргарита В'ячеславівна
МНОГОГРАННІ ОБОЛОНКИ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
Автори: ст. гр.М -1, ХНАДУ, Шаіб Хадіжа, Марокко,
ст-ти гр. Т -1, ХНАДУ, Ганбат Намуундарі, Одгодол Баярбілег,
Монголія.
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ
Автори: ст-ти гр.Т -2, ХНАДУ, Чжен Івей (Китай),
Салман Якуб(Марокко), Сангаре Ібрахім Кадер, Кот д’Івуар.
Секція «ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА»
ПРОЕКТУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ БАЗ, ГОТЕЛІВ І
ВІДПОЧИНКОВИХ КОПЛЕКСІВ
Автор: ст. гр. Ам-12 Совенко Катерина Андріївна
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ МОРФОЛОГИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ
Автор: ст. гр. АМ-12 Климова Елизавета
ОСОБЛИВОСТІ ГАВАЙСЬКИХ МОТИВІВ В ІНТЕР’ЄРІ
Автор: ст. гр. 3 гр. ф-ту “ДС” Деркач Христина Яківна
ЗМІНЕННЯ РОЛІ МУЗЕЮ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Автор: ст. гр. Ам-12 Бабенко Олена Сергіївна
ПРИВАТНІ БУДИНКИ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ.
УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА
ст. гр. Ам-12 Железнов Антон Геннадійович
КИТАЙСЬКІ МОТИВИ В ІНТЕР’ЄРІ
Автор: ст. гр. 3 ф-ту “ДС” Романова Анастасія Сергіївна.
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В
РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО МІСТА
Автор: ст. гр. А- 45 Гавриловська М.А.
ДИЗАЙН МАГАЗИНІВ КВІТІВ. ДИЗАЙН ТА ФЛОРИСТИКА.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ КВІТІВ, СУЧАСНІ ВИМОГИ
Автор: ст. гр. 2 ф-ту “ДС” Старікова Марія Юріївна.
ЯК ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ВПЛИВАЄ НА ЛЮДИНУ?
Автор: ст. гр. 2 “ДС” Мілявська Єва Валеріївна.
ЯКЕ КРІСЛО ОБРАТИ ДЛЯ БАРБЕРШОПУ?
Автор: ст. гр. 2, «ДС» Мороховська Оксана Олександрівна.
ЗАЛ РЕСТОРАНУ: ОСВІТЛЕННЯ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ
ЗАЛУ І ВЕНТИЛЯЦІЯ.
Автор: ст-ти гр. 3 гр. ф-ту «ДС» Приходько О.В., Полякова Є.В.
ТУМАНОУТВОРЮЮЧА СИСТЕМА АДІАБАТИЧНОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ І ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ В ГРОМАДСЬКИХ
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Автор: ст. гр. ЕКзм-21 Ограпішвілі Iлля Григорович
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Автор: ст. гр. ЕП-31 Федоров Ярослав Вікторович
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Автор: ст. гр. Пм-52 Згонник Марина Вікторівна
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Автор: ст. гр. П-32 Коваленко Дарина Євгенівна

759

293

294

296

297
299

300

302
303

306
308

308

309

311

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ПРЯМОКУТНИХ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕРІЗІВ З ОДИНОЧНИМ АРМУВАННЯМ
ЗА РІЗНИМИ НОРМАМИ
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Автори: ст-ти гр. Пм-52 Панченко Анна Андріївна,
Купіна Анна Димитріївна
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ТИПИ ДАНИХ ГІС
Автор: ст. гр. БЦі-15 Гук Олексій Олегович
ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ТОЧНОСТ
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Автори: ст-ти гр. БЦі-11 Попович Олександр Юрійович, Чілая Руслан
Багрович
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ
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МІСЦЕВІСТЬ
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Олександрівна, Виходцева Олена Олександрівна
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ПЕРЕТВОРЕНЬ «ДРУГОРЯДНИХ» ФАСАДІВ В ІСТОРИЧНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Автор: ст. гр. Суворова В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАПЦІЙНИХ
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Автор: ст. гр. Нехцова-Гриценко А.С.
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ТЕХНОЛОГІЇ»
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ
СУМІСНОСТІ БІОРИТМІВ
Автор: ст. гр. КН-41 Міщенко Богдан В’ячеславович
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МЕРЕЖІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Автор: ст. гр. КН-50 Мургулія Роман Автанділович
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Секція «ЛЮДИНА ТА НАВКОЛИЩНЄ СЕРЕДОВИЩЕ»
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Автор: ст. гр. Е-32 Ліпіна Ельвіра Рамізівна
ВПЛИВ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ НА САМОПОЧУТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТІВ
Автор: ст. гр. Е-21Ковальова Анастасія Сергіївна
РАДІОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Автори: ст-ти гр. Е-11 Дундукова Ірина Олександрівна, Геммі Лейла
ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ МЕТОДОМ
НЕЧІТКИХ МНОЖИН
Автор: ст. гр. Е-32 Грінка Єлизавета Сергіївна
МІКРОПЛАСТИК – ЗАГРОЗА ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА
Автор: ст. гр. Е-32 Шумейко Дарина Олегівна
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ВАЖЛИВИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПИЛУ ВИРОБНИЦТВ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ
Автори: ст. гр. Е-21 Ковальова Анастасія Сергіївна,
ст. гр. Е-32 Кузнецов Валентин Валерійович
ВИКОРИСТАННЯ ДОЩОВОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ В
УКРАЇНІ
Автори: ст. ГРВм - 57 Волікова Євгенія Віталіївна,
ст. гр. Е-32 Калінкіна Марія Володимирівна.
Секція «МЕХАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ»
ПОРІВНЯННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МАШИН ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОГО ГІПСУ
Автор: ст. гр. Мм-11 Мармаза Карина Романівна
ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИПАЛУ В ОБЕРТОВИХ ПЕЧАХ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО ТА ДОЛОМІТОВОГО КЛІНКЕРА
Автор: ст. гр. Мм-11 Ярошенко Павло Валерійович
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БЕЗОПАЛУБНОГО БЕТОНУВАННЯ
Автор: ст. гр. Мм-11 Нечволод Олександр Олександрович
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ
ДЕЗІНТЕГРАТОРА
Автор: ст. гр. МзМ-11 Акименко Антон Юрійович
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРУ Й ФОРМИ ОТВОРІВ НА ПОХИЛІЙ
ПЕРЕГОРОДЦІ ТКМ
Автор: ст. гр. МЗм-11 Таран Костянтин Олександрович
ПИТАННЯ ВИТРИВАЛОСТІ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ
ЩОКОВИХ ДРОБАРОК
Автори: ст-ти гр. З-18-ПГС-М Бутакова Наталя Володимирівна,
Немирська Ольга Миколаївна
УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРОМАЙДАНЧИКУ
З КОМБІНОВАНИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
БЕТОННИХ ПЛИТ
Автор: ст. гр. МзМ-11 Левченко Анатолій Миколайович
УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОЧАСТОТНОГО
ВІБРАЦІЙНОГО ПРЕСА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФІГУРНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ МОЩЕННЯ
Автор: ст. гр. МзМ-11 Євдокимова Марина Сергіївна
МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНОГО РОЗСІВАННЯ СИПКОГО
МАТЕРІАЛУ У ВІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Автор: ст. гр. М-11 Лаптій Євгенія Дмитрівна
РОЗРОБКА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРЕСУВАННЯ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБ
Автор: ст. гр. Мзм-1 Вінник Владислава Сергіївна
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДВОФАЗНОГО РЕЖИМУ РУХУ
ШАРОВОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ В МЛИНАХ
Автор: ст. гр.Мм-11 Мамро Олександр Олегович
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РУХУ ШАРОВОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ В
МЛИНАХ
Автор: ст. гр.Мм-11 Лилка Андрій Михайлович
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАПІВСУХОГО ПРЕСУВАННЯ ЦЕГЛИ
ІЗ ЗОЛИ ТЕС
Автори: ст. гр. Мм-11 Герасименко Ігор Геннадійович,
ст. гр. МЗм-11 Черняков Іван Дмитрович
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ПРОЦЕС НАПІВСУХОГО ПРЕСУВАННЯ БРИКЕТІВ З ВІДХОДІВ
МЕТАЛУРГІЇ
Автори: студенти гр. Мс-21 Воронцов Олексій Юрійович,
Присяжнюк Владислав Васильович.
РАЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ АКТИВАЦІЇ СУМІШЕЙ НА БАЗІ
ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ БРИКЕТІВ
Автори: ст. гр. М-41 Гусєв Антон Олександрович,
ст. гр. МЗм-11 Гура Андрій Андрійович
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ПРИГОТУВАННЯ БЛОКІВ ПОЛІСТИР-БЕТОННИХ СУМІШЕЙ
Автор: ст. гр. Мм-11 Албатов Андрій Юрійович
МОБІЛЬНИЙ ПІНОБЕТОНОЗМІШУВАЧ
Автор: ст. гр. Мс-21 Воронцов Олексій Юрійович
АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ТА
ТРАНСПОРТУВАННЯ МАЛОРУХЛИВИХ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ
Автор: ст. гр. Мм-11 Безсмертний Сергій Ігорович
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ З
ВИГОТОВЛЕННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОЇ СУМІШІ
Автори: ст-ти гр. Мс-11 Данілов Олег Олександрович, Козарь
Дмитро Леонідович
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ
У СКЛАДІ БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНИХ ВУЗЛІВ
Автор: ст. гр. М-41 Батюк Євгеній Петрович
РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКТУ
МАЛОГАБАРИТНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
НА ДІЮЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТАХ
Автор: ст. гр. Мс-21 Юрченко Дмитро Юрійович
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ДВОМАСНОЇ СИСТЕМИ
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ВІБРОПРЕСУ З УРАХУВАННЯМ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛУ,
ЩО ФОРМУЄТЬСЯ
Автори: ст-ти гр. Мс-21 Дзюба Олександр Петрович, Перцевий
Микита Сергійович
Секція «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»
УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИКОЮ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Автор: ст. гр. МО-41 Костюк Юлія Олександрівна
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. МО-21 Бородіна Вікторія Сергіївна
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ЕКОНОМІКА ВРАЖЕНЬ - СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ
СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Автор: ст. гр. МО-21 Харченко Дар’я Дмитрівна
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ. ЙОГО ЦІЛІ ТА
ПРИЗНАЧЕННЯ
Автор: ст. гр. МО-31 Кисла Юлія Миколаївна
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Автор: ст. гр. ПА-41 Літус Віталій Русланович
СЕКЦІЯ «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»
ТЕХНІЧНІ ІННОВАЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ
Автор: ст. гр. Пм – 53 Калініченко Ігор Володимирович
ДЕВЕЛОПЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЯХ
УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. Пм-53 Давидович Евген Олексійович
ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ (ВІМ) ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. П-32 Коваленко Дарина Євгенівна
Секція «ОСНОВИ АРХІТЕКТУРИ»
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БУДІВНИЦТВА СПОРТИВНИХ СПОРУД
У МАЛИХ І СЕРЕДНІХ МІСТАХ
Автор: ст.гр. А-46 Шматова Аріна Юріївна.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ МУЗЕЇВ ПРИВАТНИХ
КОЛЕКЦІЙ
Автор: ст. гр. А-46 Кондратенко Софія Костянтинівна
РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ІНШІ СУЧАСНІ
ПІДХОДИ В ПРОЕКТУВАННІ МІСЬКОГО ЖИТЛА
Автор: ст. гр. Ам-14 Яковлєва Анна Володимирівна
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ОФІСНИХ
ПРОСТОРІВ.
Автор: ст. гр. А-22 Брильова Ірина Олександрівна
МІНІ-ПАРКИ (POCKET PARK) ЯК НОВА ТИПОЛОГІЯ МІСЬКИХ
ПАРКІВ І ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ
Автор: ст. гр. А-22 Булгакова Олександра Євгенівна
ПРОБЛЕМА СОЦІОЛОГІЇ МІСТА: ПОШУК АКТУАЛЬНИХ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА
Автор: ст. гр. А-46 Семенов Микола Сергійович
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АРХІТЕКТОР ДУШКІН О.М. ВОКЗАЛИ В СІМФЕРОПОЛІ ТА СОЧІ
Автор: ст. гр. А-34 Тимченко Дарья Дмитрівна
ЄЗИДСЬКИЙ ХРАМ
Автор: ст. гр. А-46 Равоян Шко Бадирович
THE BASIC PRINCIPLES OF FORM DESIGNING IN THE ISLAMIC
ARCHITECTURE
Autor: st.gr. A–29 Ahmad Yaman Albik
ОСОБЛИВОСТІ АНДАЛУЗЬКОГО СТИЛЮ В АРХІТЕКТУРІ
МАГРИБУ
Автори: ст-ти гр. А-27 Шакір Ях'яуі, Шаіб Амін, Сідкі Усама.
Керівник: д-р арх., доц. Давідіч Т.Ф.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. А-46 Сараєв Юрій Ігоревич
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТІЙКОМУ МІСТІ
Автор: ст. гр. А-34 Криворотенко Анастасія Олександрівна
КОНЦЕПЦІЯ «КРЕАТИВНЕ МІСТО»
Автор: ст. гр.А-34 Коньшина Катерина Анатоліївна
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЕВ’ЯНИХ ВИСОТНИХ
БУДІВЕЛЬ
Автор: ст. гр. А-24 Бастракова Вікторія Романівна
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ В ТРАДИЦІЙНІЙ ДЕРЕВ’ЯНІЙ
АРХІТЕКТУРІ
Автор: ст. гр. А-23 Нековальов Ілля Миколайович
МОРФОЛОГІЯ БЕЗПРЕДМЕТНОСТІ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА
Авторка: ст. гр. А-31 Андрієнко Марія Олегівна
ДВІ КОНЦЕПЦІЇ РЕНОВАЦІЇ МАСОВОЇ ТИПОВОЇ ЗАБУДОВИ
1950-1960 РОКІВ
Автор: ст. гр. А-34 Ожередов Богдан Ігорович
РОЛЬ МУЗЕЮ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Автор: ст.гр. А-46 Виниченко Карина Дмитрієвна
КОНЦЕПЦІЯ ХРОНОУРБАНІЗМУ КАРЛОСА МОРЕНО ДЛЯ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ПАРИЖУ
Автор: ст. гр. А-34 Білокінь Ілона Олександрівна
АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕХНІКИ МАКЕТУВАННЯ
Авторка: ст.гр А-12 Лабунська Інна Володимирівна
СУЧАСНІ СПОСОБИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ ПРОЕКТІВ
Автор: ст. гр. А-12 Бондарчук Олексій Вікторович
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НОВИЙ УРБАНІЗМ В УМОВАХ СУЧАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО МІСТА
Автор: ст. гр. А-23 Конотопцев Богдан Олегович
ДНК МІСТ МАЙБУТНЬОГО. ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МІСЬКОГО
ПЛАНУВАННЯ
Автор: ст. гр. А-23 Маслова Марія Олександрівна
«МОДЕРНІСТИК» В КРАЇНІ РАД: ЯК НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ ПРОЕКТ
ВІДКРИВ ДОРОГУ НОВОМУ СТИЛЮ
Автор: студ гр. А-34 Божко Кирило Валентинович
ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРА МАССОВИХ ДІЙ 1930-Х РР. (НА
ПРИКЛАДІ БЕРЛІНА ТА ХАРКОВА)
Автор: ст. гр. А-34 Крючкова Аліна Анатоліївна
ІДЕЯ ЗМІШАНОГО МІСТА ЗА РОБОТАМИ В.Л. ГЛАЗИЧЕВА
Автор: ст. гр. А- 34 Божко Кирило Валентинович
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО САДУ ШЕВЧЕНКА: ВІД
СТВОРЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ
Автори: ст-ти гр. А-12 Казакова Єлизавета Сергіївна, Філіппський
Тимур Андрійович
ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
АРХІТЕКТУРНОГО ПРОСТОРУ
Автор: ст. гр. А-12 Краєва Єлизавета Олександрівна
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ НА ПРИКЛАДІ
ТВОРЧОСТІ Ф. Л. РАЙТА
Автор: ст. гр. А-12 Арутюнян Сергій Гарегінович
ТЕНДЕНЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ
Доповідач: ст. гр. А-12 Гонтова Владлена Михайлівна
Секція «РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ»
АРХІТЕКТУРНА ЦІННІСТЬ КОМПЛЕКСУ ЛІКУВАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ У РАЙОНІ «П'ЯТИХАТКИ» М. ХАРКОВА
Автор: ст. гр. Ам-16 Тєлєга Аріна Ігорівна,
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ХРАМ У СЕЛІ ВІЛЬШАНИ: ІСТОРІЯ ТА
АРХІТЕКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Автор: ст. гр. А-48 Кругленко Марія Сергіївна.
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ АРХІТЕКТОРА Ф.І. ДАНИЛОВА І ЙОГО
ТВОРЧИЙ МЕТОД
Автор: ст. гр. А-48 Струмскас Олександра Валеріївна
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ЗАСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО КОНТЕКСТУ
МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
Автор: ст. гр. Ам-16 Кюппєр Анастасія Борисівна
МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РЕСТАВРАЦІЯ ПАРФЕНОНА
Автор: ст. гр. А-36 Курашова Поліна Костянтинівна
СУЧАСНІ ТОРГОВО-ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ
Автор: ст. гр. Ам-16 Ботієнко Вікторія Вікторівна
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО
ПРОСТОРУ
Автор: ст. гр. Ам-16 Єленваренко Альона Андріївна
ПРИСТОСУВАННЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ПІД СУСПІЛЬНУ
ФУНКЦІЮ
Автор: ст. гр. А-16 Коваленко Богдан Олегович
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ г. ТАЗЫ (МАРОККО)
Автор: ст. гр. Ам-212 Куштир Мохаммед Адиб
ВАЛОРИЗАЦІЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В РЕКОНСТРУКЦІЇ
ІСТОРИЧНОГО КВАРТАЛУ
Автор: ст. гр. Ам-16 Лук’яненко Аліна Сергіївна
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ
Л.Л. ГІРШМАНА
Автор: ст. гр. Ам-16 Іщук Вікторія Вікторівна
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ
Автор: ст. гр. Ам-16 Сівожелєзова Олена Сергіївна
ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ І КОНСЕРВАЦІЇ АРХІВНИХ
ФОТОДОКУМЕНТІВ
Автор: ст. гр. А-36 Пересада Дар’я Дмитрівна
ВІДМІННІСТЬ ПОНЯТЬ РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ
Автор: ст. гр. А-36 Потапова Вероніка В’ячеславівна
Секція «ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ»
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ БЕЗТРАНШЕЙНОЇ ПРОКЛАДКИ
ГАЗОПРОВОДІВ В ЗОНІ НАСИЧЕНОЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
Автор: ст. гр. ТВ-50 Уризко Вадим Андрiйович
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГУСТИНИ ТЕПЛОВОГО
ПОТОКУ ІНФРАЧЕРВОНИХ ВОДЯНИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ
ПАНЕЛЕЙ
Автор: ст. гр. ТВГм-50 Антоненко Данило Андрійович

772

542
544
546

547

549

550

551

553
555

556
557
559

559

560

ТЕПЛОВІ НАСОСИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЇХ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Автор: ст. гр. ТЕ-31 Кравченко Діана Віталіївна
МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Автор: ст. гр. ТВГ – 42 Діденко Андрій Андрійович
СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ ТЕПЛОВИХ УМОВ У
МАЛОГАБАРИТНИХ ПРИМІЩЕННЯХ
Автор: ст. гр. ТВм-50 Явдак Вікторія Віталіївна
СПОСIБ ТРАНСПОРТУВАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ
Автор: ст. гр. ТВм-50 Уризко Вадим Андрiйович
ВИЗНАЧЕННЯ ЛІНІЙНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ
ВУЗЛІВ СТІН, ВИГОТОВЛЕНИХ З ЛЕГКИХ СТАЛЕВИХ
ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ.
Автор: ст. гр. ТВГм- Добровенко Вадим Олексійович
Секція «ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА»
РОЗРАХУНОК КОНСОЛЬНОЇ БАЛКИ НА УДАР І КОЛИВАННЯ
Автор: ст. гр. П-21 Аманова Катерина Нурмамедівна
РОЗРАХУНОК БАЛКИ НА ДВОХ ОПОРАХ НА УДАР І
КОЛИВАННЯ
Автор: ст. гр. П-21 Зелений Данило Григорович
РУХ ДВОХ МАШИН ПО МОСТУ
Автор: ст. гр. П-21 Кисіль Вадим Віталійович
ЕНЕРГЕТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИ КОЛИВАННЯХ, ЩО
НЕОБХІДНІ ПРИ РОЗРОБЦІ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН І
ДОСЛІДЖЕННІ ВІБРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Автор: ст. гр. М-21 Хоменко Андрій Володимирович
ВИЗНАЧЕННЯ МIСЦЯ ЗIТКНЕННЯ ДВОХ АВТОМОБIЛIВ ПРИ
ВЗАЕМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМУ СПИВУДАРЯННІ
Автор: ст. гр. Мс-11 Косирєв Максим Генадiєвич
Секція «ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНЕЗІАЛЬНИХ ВʼЯЖУЧИХ
ДЛЯ МАЛОПОВЕРХОВОГО БУДІВНИЦТВА
Автор: ст. гр. П-31 Мартова Ксенія Володимирівна
ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОБІТ ПО ЗВЕДЕННЮ
МОНОЛІТНО-КАРКАСНИХ БУДИНКІВ
Автори: ст-ти гр. Г-36 Крилов Дмитро Євгенович, Фролов Олександр
В’ячеславович.
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АНАЛІЗ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ПФД З РІЗНИХ
МАТЕРІАЛІВ В ГРЕБЛІ З ГРУНТОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Автор: ст. гр. Гм-50 Корсак Анастасія Олександрівна
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІІ В БУДІВНИЦТВІ МАЛОПОВЕРХОВИХ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДИНКІВ
Автор: ст. гр. ГВрм-57 Волікова Євгенія Віталіївна
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИТНОЇ АРМАТУРИ В
БУДІВНИЦТВІ
Автор: ст. гр. П-42 Городов Владислав Олегович
ВІДНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЯ ВІДКОСУ ВЕРХНЬОГО Б’ЄФУ І
ВИКОНАННЯ РОБІТ З БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ
Автор: ст-ти гр. Гм-56 Євтушенко Вероніка Ігорівна, Максимов
Олександр Олександрович.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ
ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ
Автор: ст.гр. Пм-51 Куліш Микола Олександрович
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ЗВЕДЕННІ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
Автор: ст. гр. Пм-51 Дімітров Денис Дмитрович
ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ В ЗИМОВИХ УМОВАХ
Автор: ст.гр. Пм-51 Редін Євгеній Віталійович
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
Автор: ст-ти гр ПС-27 Петров В'ячеслав Олександрович, Момот
Катерина Сергіївна
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ РІШЕННЯ
ВІДНОВЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ
Автор: ст-ти гр ПС-27 Романенко Юрій Сергійович, Хлякін Андрій
Ігоревич
ТЕХНОЛОГІЇ BIM ТА VR В БУДІВНИЦТВІ
Автор: ст. гр. Пм-51 Руденко Руслан Вікторович.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ УЛАШТУВАННЯ
ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ
ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
Автори: ст. гр. Пс-37 Колпаков Едуард Андрійович,
ст. гр. П-41 Шабанов Богдан Вікторович.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО
Автор: ст. гр. рП-45 Кай Клоди Камванда
ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ БЕТОНУ НЕРУЙНУЮЧИМ МЕТОДОМ
Автор: ст. гр. Пм-51 Кузьмін Вдадислав Геннадійович
Секція «ТЕХНОЛОГЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ І
МАТЕРІАЛІВ»
ЕКОЛОГІЧНИЙ СКЛОФІБРОБЕТОН
Автор: ст. гр. Тм-11 Романенко Катерина Віталіївна
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
Автор: ст. гр. Тм-11 Малицька Анастасія Дмитрівна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД НА
СТАДІЇ ВИРОБНИЦТВА
Автор: ст. гр. Т-41 Касьянова Ірина Дмитрівна
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМОГРАНІТНОЇ ПЛИТКИ
НА ПрАТ «ХАРКІВСЬКОМУ ПЛИТКОВОМУ ЗАВОДІ».
Автор: ст. гр. Тм-11 Ващенко Ігор Анатолійович
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ
Автор: ст. гр. Тс-31 Бондар Олена Геннадіївна
СУЧАСНІ ЗАСОБИ РЕМОНТУ ПОКРІВЕЛЬ БУДІВЕЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
Автор: ст. гр. Тс-31 Барабаш Дарья Євгенівна
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ
Автори: ст-ти гр. Тс-31 Гвоздьов Руслан Сергійович, Ленда Дмитро
Сергійович
МОДЕЛЮВАННЯ ОГЛЯДОВИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛОДЯЗІВ
В AUTODESK REVIT
Автор: ст. гр. Тм-11 Купчинський Юрій Олегович
АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ НА
ЗАВОДАХ З ВИРОБНИЦТВА ТОВАРНОГО БЕТОНУ
Автор: ст. гр. Тм-11 Кураса Олексій Сергійович
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ В МІСЦЯХ
ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЗНОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ
МЕРЕЖІ В М. ХАРКІВ
Автор: ст. гр. Тм-11 Записов Євген Артурович
АНАЛІЗ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПІДЛОГ
Автор: ст. гр. Тс-21 Морозов Вадим Юрійович
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАВОДСЬКОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ
СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО
ВИГОТОВЛЕНИХ ДЕКОРАТИВНИХ КИЛИМІВ
Автор: ст. гр. Тс-31 Бардаш Наталя Володимирівна
СУЧАСНИЙ РИНОК СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ
Автор: ст. гр. Тм-12 Макаренко Вадим Олегович
Секція «УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН»
ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ …
(90 -річчю ХНУБА присвячується)
Автори: ст-ти гр. П - 32 Крикун Вікторія Ігорівна, Рябчинський
Євгеній Андрійович, Ледньов Єгор Олегович
НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. Пс - 27 Зайченко Ксенія Миколаївна
ІМІДЖ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА ТЕХНІЧНОГО ВУЗА
Автори: ст-ти гр. ПА-31 Паустовська Марія-Елізабет, Кривуля
Олександр Олександрович
СИСТЕМИ ЗНАКІВ У ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОМУ
МИСТЕЦТВІ СХІДНОСЛОВЯНСЬКИХ НАРОДІВ
Автор: ст. гр. Пс - 27 Хлякін Андрій Ігорович
МАРОККО НА КАРТІ СВІТУ
Автор: ст. підготовчого відділення Мохаммед Лігзалі
ОСНОВНІ ПОРУШЕННЯ МОВНИХ НОРМ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
Автор: ст. гр. КН-11 Ханджян Олександр Вадимович
НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ МАРОККО
Автор: ст. підготовчого відділення Хажар Ламаізі
ТРАДИЦІЇ МАРОККАНСЬКОГО КИЛИМОВОГО МИСТЕЦТВА
Автор: ст. гр. А-18 Хассумі Хішам
МОВНІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ
Автор: ст. гр. А-27 Ражміл Саад
ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ МЕТОД
САМООСВІТИ
Автор: ст. гр. А-22 Харрі Хажар
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ
Автор: ст. гр. А-17 Марва Фаділ
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗТАШУВАННЯ МАРОККО
Автор: ст. підготовчого відділення Лахлан Елмехді
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА МОЛОДІЖНУ
КОМУНІКАТИВНУ КУЛЬТУРУ
Автор: ст. гр. А-15 Захур Аміна
Секція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРІВ В ПРЕДЗМАГАЛЬНОМУ ЕТАПІ
ПІДГОТОВКИ В СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ
Автор: ст.гр. А-33 Любченко Валентина Русланівна
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ
ВИТРИВАЛОСТІ У СПОРТСМЕНІВ ВІДДІЛЕННЯ СПОРТИВНОГО
ВДОСКОНАЛЕННЯ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ХНУБА,
ЯКІ СПЕЦИАЛІЗУЮТЬСЯ У СПРИНТЕРСЬКОМУ БІГУ
Автор: ст. гр. ТВс-21 Клюєв Роман Анатолійович
ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНТРОПОМЕТРІЇ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ ПЛАНА НА БІЙ.
Автор: ст. гр. БЦІ – 12 Кіндрашина Максим Русланович
ТРЕНУВАННЯ М’ЯЗІВ-СТАБІЛІЗАТОРІВ В ЖИМІ ЛЕЖАЧІ ЗА
ДОПОМОГОЮ ГУМОВИХ СТРІЧОК НА ПРИКЛАДІ ЗБІРНОЇ
ХНУБА З ПАУЕРЛІФТИНГУ
Автор: ст. гр. АП-31 Олейник Вячеслав
РІЗНОМАНІТНА ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ УДАРІВ ПО М'ЯЧУ В
НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ
Автор: ст.гр. А-14 Нестеренко В'ячеслав Андрійович
ЗАСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ ХНУБА, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ГИРЬОВИМ СПОРТОМ
Автор: ст. гр. Тс-11 Салтовець Владислав Олексійович
ЕНЕРГООБМІННІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ ФУТБОЛІСТІВ
Автор: ст. гр. рП-45 Чорна Вікторія Олегівна
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ТРЕНАЖЕРА, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ
ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕНИСИСТІВ,
НА ПРИКЛАДІ ЗБІРНОЇ ХНУБА
Автор: ст. гр. А-23 Гудим Милена
ВДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ,
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТОЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ М’ЯЧА НА
ДАЛЕКУ ВІДСТАНЬ В БАСКЕТБОЛІ
Автор: ст. гр. А-23 Конотопцев Богдан Олегович
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ВИХОВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У
ПРЕДЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД БОКСЕРУ
Автор: ст. гр. БЦІ-11 Кушніренко Максим Валерійович
ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗМІШАНАННИХ
ЄДИНОБОРСТВАХ В ПОРІВНЯННІ З ІНШАМИ ВИДАМИ
ЄДИНОБОРСТВ
Автор: ст.гр. А-21 Мясоєдов Максим Сергійович
ВИБІР ВЗУТТЯ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНОЮ АЕРОБІКОЮ,
НЮАНСИ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
Автор: ст .гр. А-14 Сидоренко Дар’я Ігорівна
Секція «ФІЗИКА»
ТЕНДЕНЦІЇ МІНІАТЮРИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ
Автор: ст. гр. АП-11 Макаренков Арсеній Михайлович
СТАН МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В УКРАЇНІ
Автор: ст.гр. АП-11 Кісь Євген Андрійович
ВИКОРИСТАННЯ НАНОЧАСТИНОК ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ У
БУДІВЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ
Автор: ст. гр. ТХ-11 Грицько Євген Ярославович
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
НАНООБ’ЄКТІВ
Автори: ст-ти гр. БЦІ-11 Бородаєвський Олександр Валерійович,
Карпенко Ілля Антонович
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ РІЗНОМАНІТНИХ АЛОТРОПНИХ
ФОРМ ВУГЛЕЦЮ
Автор: ст. гр. рБЦІ-14 Чорний Андрій Олександрович
ФОТОКАТАЛІТИЧНИЙ БЕТОН
Автори: ст. гр. Тс-11 Кас’яненко Кристина Володимирівна, Замятін
Денис Сергійович
СЕКЦІЯ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ
Автор: ст. гр. ФЗм-23 Пушкіна Маргарита Сергіївна
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ
Автор: ст.гр.Ф-41 Громакова Вікторія Владиславівна
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОЇ ГАЛУЗІ
Автор: ст. гр. Фз-41 Стефаниць Карина Миколаївна
СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. ОБ-21 Крайник Олеся Вікторівна
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ
Автор: ст. гр. Ф-21 Матвієнко Сніжана Сергіївна
ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ ЯК СТРАТЕГІЧНА ФУНКЦІЯ
МЕНЕДЖМЕНТУ
Автор: ст. гр. Ф-21 Степаненко Вікторія Миколаївна
СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЇЇ
УДОСКОНАЛЕННЯ
Автор: ст. гр. Ф-31 Андрущенко Анастасія Сергіївна
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ
Автор: ст. гр. Ф-41 Ганусовська Діана В’ячеславівна
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. ФЗм-21 Любченко Юлія Юріївна
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. ФЗм-21 Марценяк Людмила Ігорівна
ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Автор: ст. гр. ООз-31 Ротар Денис Володимирович
КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Автор: ст. гр. Фз-41 Стас Іван Анатолійович
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Автор: ст. гр. ФЗм-22 Воскобой Аліна Юріївна
ВПЛИВ ПРОБЛЕМНИХ КРЕДИТІВ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
БАНКУ
Автор: ст. гр. Ф-41 Линьова Валерія Дмитрівна
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Автор: ст. гр. ФЗм-23 Сироватська Тетяна Сергіївна
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Автор: ст. гр.Ф-41 Баснукаєв Сайхан Алхазурович
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ
Автор: ст. гр.Ф-41 Дмитрюк Діана Вадимівна
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ
Автор: ст. гр.Ф-41 Кравчук Анастасія Вадимівна
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ
Автор: ст. гр.Ф-41 Кроль Максим Тарасович
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ
Автор: ст. гр.Ф-41 Сівцова Яна Романівна
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Автор: ст. гр. Ф-41 Громакова Вікторія Владиславівна
ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ В
УКРАЇНІ
Автор: ст. гр. МА-21 Горніченко Аліна Олегівна
ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА КУРСОУТВОРЕННЯ
Автор: ст. гр. Ф-21 Зеленцова Анастасія Олександрівна
ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ
Автор: ст. гр. Ф-21 Матвієнко Сніжана Сергіївна
СТРОКОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
Автор: ст. гр. Ф-21 Степаненко Вікторія Миколаївна
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ЧИННИКИ, ЩО НА НЬОГО
ВПЛИВАЮТЬ
Автор: ст. гр.Ф-21 Шегунова Олександра Олександрівна
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. Ф-41 Кравчук Анастасія Вадимівна
УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ
УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. ОБ-21 Крайник Олеся Вікторівна
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Автор: ст. гр. Ф-31 Коробко Катерина Олександрівна
ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
У СВІТОВИЙ РИНОК
Автор: ст. гр. Ф-31 Андрущенко Анастасія Сергіївна
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ
Автор: ст.гр. Ф-31 Дробашко Віолета Дмитрівна
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Автор: ст. гр. Ф-31 Калашнікова Яна Володимирівна
ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДОВИХ БІРЖ ЯК СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ
РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Автор: ст. гр. Ф-31 Коробко Катерина Олександрівна
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ
РИНКІВ
Автор: ст. гр. Ф-31 Крамаренко Анастасія Олександрівна
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РОЛЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
УКРАЇНИ
Автор: ст. гр. Ф-31 Сірецька Альона Віталіївна
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НБУ
Автор: ст. гр. Ф-41 Громакова Вікторія Владиславівна
КУРСОВА ПОЛІТИКА НБУ
Автор: ст. гр. Ф-41 Сівцова Яна Романівна
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
Автор: ст.гр.Ф-41 Хідірова Гозель
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ «FINTECH»-КОМПАНІЙ В СВІТІ
Автор: ст. гр. Ф-50 Федоренко Наталя Сергіївна
Секція «ХІМІЯ»
БУДІВЕЛЬНО-ФІЗИЧНА ОЦІНКА ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИХ
ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Автор: ст. гр. ТХ-11 Грицько Євген Ярославович
ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОРОВМІСНИХ АНТИПІРЕНІВ ДЛЯ
ЗНИЖЕННЯ ГОРЮЧОСТІ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Автор: ст. гр. ТХс-11 Нировна Аліса Дмитрівна,
ВПЛИВ ДИСПЕРСНИХ МІНЕРАЛЬНИХ НАПОВНЮВАЧІВ НА
ЗМОЧУВУВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИХ
ПОЛІМЕРНИХ ПОКРИТТІВ
Автор: ст. гр. ТХ-11 Тищенко Катерина Олександрівна
ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНОГО ПОЛІМЕРНОГО ПОКРИТТЯ
Автор: ст. гр. Т-31 Страшко Іван Андрійович
ЕПОКСИДНІ РЕСТАВРАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ З ПІДВИЩЕНОЮ
СТІЙКІСТЮ ДО ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ ТА ВИСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР
Автор: ст. гр. Т-48 Струмскас Олександра Валеріївна
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРВОНОГО ШЛАМУ В
СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
Автори: ст-ти гр. Е-41 Гарбуз Єлизавета Олександрівна, Черкас Інна
Володимирівна, Шевченко Катерина Віталіївна
ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИТНОЇ АРМАТУРИ В БУДІВНИЦТВІ
Автор: ст. гр. ТХ-21 Бадай Лілія Русланівна
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