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Секція «Автоматизація виробничих процесів»
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
к.т.н., доц. В. Корсун, к.т.н., доц. Ю. Журавльов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Автоматизація будівлі робить її придатнішою до експлуатації:
комфортнішою, безпечнішою та економнішою. Незамінна у великих
спорудах, вона забезпечує можливість контролю та обслуговування всього
обладнання будівлі.
Для можливості створення комфортних умов в період зупинки
теплових мереж або під час пікових навантажень, кімнати будівлі доцільно
обладнати електрообігрівачами, наприклад керамічними або плівковими
термопанелями,
інфрачервоними
випромінювачами,
інверторними
кондиціонерами створивши, таким чином гібридну систему опалення.
Перевагою використання декількох енергоносіїв є можливість суттєвого
зниження витрат на опалення внаслідок різної вартості енергоносіїв.
Разом з тим, чим більше приладів, тим складніше координувати їх
роботу, стежити за їх енергоспоживанням. Параметри мікроклімату
постійно змінюються. В залежності від них необхідно міняти режим
роботи кліматичної техніки, яка повинна працювати на досягнення єдиної
мети – забезпечення необхідних параметрів мікроклімату, при
мінімальному споживанні енергії, а не конкурувати між собою.
Розв’язати цю проблему можливо лише за умови використання
мікропроцесорних пристроїв – програмованих контролерів, які реалізують
управління всіма пристроями інженерних систем. Сучасний рівень
мікропроцесорної техніки дозволяє реалізовувати складні алгоритми
управління різноманітними технологічними об'єктами без істотного
подорожчання систем управління. Це відкриває шляхи для використання
більш складних моделей і регуляторів, практична реалізація яких раніше
була неможлива у масовому виробництві. Системи управління пристроями
інженерних систем повинні мати можливість взаємодіяти з центральним
програмованим контролером, який забезпечує реалізацію алгоритму
управління. Для цього вони повинні бути обладнані відповідним
мережевим інтерфейсом: дротовим або/та бездротовим та підтримувати
відповідні протоколи зв’язку.
Розробка алгоритму розподілу вкладу в управління між приладами
(системами) опалення, вентиляції та кондиціонування з урахуванням
вартості теплової енергії кожного приладу, потребує
постійного
обчислювання вартості одиниці теплової енергії для кожного з приладів
управління. Смарт-контролер відповідає за перемикання системи з одного
джерела тепла на інше. Найбільш розвинуті системи постійно стежать за
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декількома параметрами і вирішують, що дешевше використовувати при
поточній температурі на вулиці: водяне опалення чи електричне.
АНАЛІЗ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ НАСОСІВ З РЕГУЛЬОВАНИМ
ПРИВОДОМ НА ЗАГАЛЬНУ МЕРЕЖУ
к.т.н., доц. В. Корсун, к.т.н., доц. Ю. Кундо, ас. Г. Федоренко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Зазвичай насосні установки (НУ) включають в себе кілька насосних
агрегатів (НА), включених паралельно на один загальний водовід (на
загальну мережу). Необхідність кількох НА диктується вимогою
покривати в будь-який момент графік змінної витрати (споживання) води.
Звичайно, компенсації піків витрати може бути здійснена за рахунок
резервної ємності, що акумулює витрати на пікові ситуації, але найчастіше
таких ємностей немає і НУ повинні забезпечити подачу води в загальну
мережу що дорівнює витраті в будь-який момент. Вочевидь, що подача НУ
в пік повинна забезпечити витрати Qmax, а при спаді Qmin..
Зрозуміло, що якщо НУ складається тільки з одного НА, то він
повинен забезпечити подачу як Qmax, так і мати можливість глибокого
регулювання (наприклад, числом оборотів) аж до Qmin. Крім цього,
звичайно, для забезпечення безперебійного водопостачання необхідно
мати резервний НА з такими ж можливостями по Q (Qmin≤Q≤ Qmax), як і
робочий НА, тобто фактично завжди треба мати два НА. З іншого боку,
оскільки доводиться мати два НА можна, скориставшись цим, істотно
підвищити енергетичну ефективність експлуатації, знизивши аварійний
розрив до 50%. Взагалі збільшення числа робочих насосів підвищує
ефективність роботи НУ і зменшує вимушений аварійний резерв. Тому
більшість НУ має кілька НА працюють паралельно. Зрозуміло, що спільно
працюючі НА в цьому випадку взаємно впливають один на одного: подача,
напір, потужність, ККД кожного НА залежать від режимів навантаження
кожної з паралельно працюючих машин. Основним завданням
водопостачання є, як уже говорилося, подача в мережу витрати Q заданої
графіком, яка визначається зовнішніми обставинами. Це завдання може
бути вирішена тільки шляхом управління насосом, при якому змінюються
всі основні параметри насосного агрегату НА: напір Н тиск Р, потужність
N, ККД, число обертів n. Оскільки НА завжди працює на конкретне
навантаження (мережу), то, природно, що вона (споживачі) накладає певні
обмеження на параметри НА, які доводиться враховувати при роботі НА.
Аналіз спільної роботи насосів з регульованим приводом на загальну
мережу здійснювали в наступному порядку:
• робота однакових НА при n=const;
• робота НА з яких один з n=const, а інший з регульованим приводом;
• робота двох НА з регульованим приводом;
• графо-аналітичний аналіз.
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ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСІВ НЕЧІТКОСТІ ПРИ ВИБОРІ
ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙНОГО ТА
АКУСТИЧНОГО СИГНАЛІВ В ПРОЦЕСАХ ПОДРІБНЕННЯ
к.т.н., доц. В. Пермяков, ст. викл. А. Рябушко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Процеси подрібнення вельми поширені при виробництві будівельних
матеріалів і переробці відходів для тих же цілей. При цьому емпірично
давно встановлено зв’язок між вібраційним і акустичним сигналами з
ходом процесу подрібнення. В цілому вібраційний і акустичний сигнали
являють собою випадкові процеси зі своїми параметрами. Це можуть бути
закони розподілу зі своїми параметрами, параметри спектру сигналів тощо.
Параметри вібраційних та акустичних сигналів можуть бути визначені
тільки емпірично при обмежених розмірах вибірки що, в силу великої
кількості зовнішніх збурень, призводить до певної невизначеності. У
зв’язку з цим вважаємо за доцільне використання апарату нечіткої логіки
для оцінки придатності тих чи інших параметрів сигналів в якості
інформативних для контролю процесу подрібнення.
Слід враховувати, що процеси подрібнення носять експонентний
характер, тобто вихід матеріалу наближаються до функціональної
залежності x(t)=k*(1-e-t/T).
У зв’язку з цим методика оцінки придатності параметрів сигналів
буде полягати в наступному:
1. за вибірковими даними вібраційного та акустичного сигналів в
перебігу процесу подрібнення визначаємо передбачуваний для контролю
параметр сигналу, тобто формуємо вибірковий ряд зміни параметру p(ti);
2. за допомогою нелінійної апроксимації визначаємо параметри
згаданої експоненційної залежності k та T;
3. будуємо дискретну функцію приналежності нечіткої множини
значень параметра в процесі подрібнення s(ti)=|p(ti)/x(ti)-1|;
4. визначаємо найближчу чітку множину до нечіткої множини
значень параметру в процесі подрібнення;
5. визначаємо відстань між побудованими множинами за допомогою
метрики Хеммінга або Евкліда. Використання тієї чи іншої метрики
байдуже в силу їх монотонної залежності. Саме ця відстань приведена до
кількості вимірювань і є мірою невизначеності.
Для перевірки ефективності викладеної методики була проведена
оцінка невизначеності двох параметрів вібраційного та акустичного
сигналу при подрібненні матеріалу – ексцес і асиметрія розподілу.
Результат аналізу показав невизначеність ексцесу – 0,16 і асиметрії – 0,54,
тобто ексцес цілком може бути параметром визначає ступеню
подрібнення.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ТЕРМООБРОБКИ ВИРОБІВ З СИЛІКАТНОГО БЕТОНУ
к.т.н., доц. Ю. Журавльов, ст. гр. АПс-31 І. Горбунов,
ст. гр. АПс-31 А. Гречихін
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Процеси термообробки будівельних матеріалів і виробів в автоклавах
отримують в останній час все більш ширше розповсюдження, особливо у
зв’язку з переходом до масового виготовлення крупнорозмірних виробів з
щільного та газобетону автоклавного твердіння. Наявність сучасної
автоматизованої системи управління таким технологічним процесом дає
можливість забезпечити його ефективність за рахунок збереження
енергетичних ресурсів та підвищення точності регулювання основних
технологічних параметрів. Приклад такої системи наведений на рисунку 1.

Рис. 1 – Система автоматизації теплової обробки в автоклаві

Схема складається з датчиків температури (ДТ1, ДТ2), тиску (ДТс),
подовження (ДП), модулів дискретного та аналогового вводу (МДВВ,
МВА8), які поєднані в мережу RS-485. Перетворення інтерфейсу RS-485 в
інтерфейс RS-232 забезпечує адаптер АС3. Запропонована система
автоматизації відрізняється від відомих аналогів підсистемою контролю
подовження автоклаву, яка підвищує надійність його роботи за рахунок
перепуску пари в атмосферу при перевищенні критичного значення
подовження автоклава.

6

ПРОБЛЕМА КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В
СИСТЕМІ «ТРАНСФОРМАТОР-НАВАНТАЖЕННЯ»
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
к.т.н. В. Валентинов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Одним
з
основних
питань
при
експлуатації
системи
електропостачання промислового підприємства є компенсація його
реактивної потужності, яка виникає в його обладнанні. В залежності від
характеру промислового обладнання підприємства коефіцієнт реактивної
потужності може досягати значень до 0,05-0,7. Збільшення цього
коефіцієнту свідчить про підвищення реактивної потужності в лініях
електропостачання підприємства, яка призводить до значних енергетичних
втрат не тільки на самому підприємстві, але й, при передачі через
трансформатори живлення, негативно впливає на всю енергетичну мережу.
Еквівалентне електричне навантаження промислового підприємства,
виконавчі пристрої якого використовують в якості елемента
електроприводу асинхронні двигуни, має активно-індуктивний характер.
Дане навантаження, з високою імовірністю, буде динамічно змінюватися з
плином часу. Це обумовлено, в першу чергу, механічним навантаженням
на валу двигунів. В таких умовах найбільш ефективним методом
компенсації індуктивної реактивної потужності є ввімкнення паралельно з
основним навантаженням підприємства компенсуючих конденсаторів. для
компенсації реактивної індуктивної потужності. В ланцюг з активноіндуктивним навантаженням паралельно включають ємність, яка виробляє
реактивну ємнісну потужність.
Комплекс еквівалентного опору ланцюга змінного струму після
компенсації (при паралельному включенні ємності в ланцюг з
навантаженням) може мати: активно-індуктивний характер, що відповідає
недокомпенсації;
активно-ємнісний
характер,
що
відповідає
перекомпенсації; активний характер, що відповідає повній компенсації
реактивної індуктивної потужності навантаження.
При
компенсації
реактивної
потужності
в
системі
електропостачання промислового підприємства необхідно вирішити задачу
її оптимізації. При цьому слід враховувати, що режим перекомпенсації
неприпустимий, бо, незалежно від її ступеню, збільшуються втрати
потужності в системі електропостачання підприємства.
Вкрай негативним фактором при перекомпенсації в електричному
ланцюзі «трансформатор-приймач» є можливість виникнення явища
резонансу напруги. На практиці виникнення цього явища багаторазово
збільшує струм аж до значень струму короткого замикання, що в свою
чергу призводить не тільки до великих втрат потужності, а й до виходу з
ладу елементів системи електропостачання.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯМ
ВАНТАЖНОГО ВІЗКА В СКЛАДСЬКОМУ ПРИМІЩЕННІ
к.т.н., доц. В. Корсун, ст. гр. АП-41 В. Чиж
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Склади
є
складним
господарством,
яке
оснащене
високопродуктивним спеціальним обладнанням. Вони грають активну
роль в загальному процесі виробництва. До недавнього часу основними
засобами механізації робіт на складах тарно-штучних вантажів служили
мостові крани, підлогові навантажувачі та візки. Однак у міру зростання
потреби в складських приміщеннях все більш очевидними стали недоліки
підлогових навантажувально-розвантажувальних машин-необхідність в
обладнанні широких проходів для руху навантажувачів і штабелерів і
обмежена висота підйому вантажу.
Крaн-штaбелер працює наступним чином. Під’їжджає до
пакетованого вантажу і підводить під нього вилочні захоплювачі. Потім
вантаж піднімається на невелику висоту, і візок крaнa-штaбелерa
переміщається по мосту до необхідного міжcтелaжевого проходу, де
колона повертається таким чином, щоб встановлений нa вилах вантаж був
повернутий в бік того стелажа, на який він повинен бути встановлений.
При цьому вантаж повинен бути встановлений строго паралельно осі
міжcтелaжевого проходу. Далі крaн-штaбелер переміщується по крановим
шляхах уздовж складу, a колона – уздовж міжcтелaжевого проходу.
Одночасно підіймається вантажопідйомник. Коли вантажопідйомник
переміститься до необхідної комірки, крaн-штaбелер зупиняється.
Включається механізм пересування візка, і вантаж, встановлений на
вилочних зaхоплювачах, заводиться до стелажу. Потім вантажопідйомник
опускається на невелику величину.
Основна мета системи управління позиціонуванням – підвищення
продуктивності вантажопідйомних операцій з використанням мостових
кранів на основі даних про позиціонування крана в реальному часі, що
допомагає підвищити якість своєї роботи.
Використання позиціонування дозволяє замінювати кран за певними
координатами всередині цеху, використовуючи тільки систему
позиціонування, без участі оператора. Для цього оператору досить ввести
координати розміщення вантажу через панель управління і активувати
необхідну директиву – і кран самостійно переміститься в потрібне місце.
Також можна передавати координати розміщення кінцевої навантаження
через певну комп'ютеризовану систему управління процесом високого
рівня, наприклад, систему управління складом.
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ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРНОГО
МОНІТОРИНГУ БЕТОНУ, ЩО ТВЕРДІЄ
к.т.н., доц. В. Корсун, ст. гр. АП-41 М. Жуковський
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При вимірюванні температури бетону в умовах будівельного
майданчику можна використовувати методи періодичного або
безперервного контролю. Для методу періодичного контролю характерні
звичайні засоби вимірювання (термометр в свердловині, заповненою
незамерзаючою рідиною), які в сучасному будівництві не можна вважати
достатніми та прийнятними технічно. В цьому випадку, заміри повинні
проводитися через 2 години на першу добу і не рідше 2-6 раз в наступні
три доби. Такі термометричні дані можуть носити недостовірний характер,
як за обсягом, так і за змістом, оскільки не дозволяють достовірно
зафіксувати пікові значення температури в процесі твердіння бетону і
вжити своєчасних заходів по догляду. Застосування переносних цифрових
реєстраторів даних (datalogger) спрощує виконання вимірювань, але все
одно вимагає перебування термометріста на робочому майданчику.
Обслуговуючому персоналу доводиться напружено працювати для
отримання вимірювальної інформації, найчастіше в несприятливих
метеорологічних умовах, і вдень, і вночі. Оскільки будівельні об'єкти як
правило знаходяться на значній відстані від дослідницької лабораторії, а
спостереження за температурним режимом здійснюється протягом
декількох днів, то для температурного моніторингу доцільно
використовувати автоматизовану систему збору, передачі та обробки
температурних даних. Автоматизована система моніторингу забезпечує
безперервний контроль, збір та обробку великого обсягу статистичних
даних з можливістю подальшого аналізу, миттєве повідомлення
відповідальних осіб про критичне відхилення параметрів процесу,
виключає людський фактор при вимірюваннях, реалізує віддалений
моніторинг (за допомогою різних засобів передачі даних, таких як Wi-Fi,
мобільні мережі, Internet. Для створення подібних систем найбільше
підходять апаратні і програмні засоби, що розробляються для
автоматизованих систем управління технологічними процесами АСУ ТП і
автоматизованих систем наукових досліджень АСНД. В даний час на
ринку України присутня досить велика кількість розподілених систем
збору даних і управління для АСУ ТП. Найбільш відомо обладнання таких
фірм, як Advantech, ICPDAS, ADLINK, Siemens, ОВЕН і ін. Останнім
часом в області будівельного моніторингу постійно зростає інтерес до
застосування бездротових сенсорних мереж для збору первинної
інформації про стан об'єктів, параметри яких істотно розподілені в
просторі, оскільки такий підхід значно скорочує витрати часу і коштів на
монтаж, пусконалагодження та подальше технічне супроводження
системи.
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Секція «Архітектура ХХІ сторіччя»
Підсекція «Дизайн архітектурного середовища»
СУПЕРЕЧЛИВА АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА ПАЛЕРМО
канд. арх. М. Авербах
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Туристське відвідування півдня Італії в січні 2020 року, напередодні
пандемії, залишило в пам'яті незгладимий слід, приємний післясмак в
прямому і переносному значенні. А переглядання світлин і вивчення
матеріалів історії архітектури Сицилії забезпечило захоплююче
проведення часу в умовах карантину.
Палермо – це найбільше місто Сицилії, центр культури, освіти і
туризму, де залишили свої скарби багато представників найдавніших
цивілізацій – греки, араби, римляни, нормани. У зв'язку з цим архітектурна
спадщина Палермо гранично далекого і не дуже минулого є дуже
різноманітною. Скажімо, Кафедральний Собор Успіння Пресвятої
Богородиці (Cattedrale Metropolitana della Santa Vergine Maria Assunta),
велична споруда, чия незвичайна краса стала результатом роботи
німецьких, арабських і іспанських майстрів. Тут спостерігається химерне
змішання різних архітектурних стилів: арабо-норманського, готичного,
неокласичного. Або, наприклад, Норманський палац (Palazzo dei Normani),
який також є символічним для Палермо. Над його зовнішністю послідовно
працювали фінікійці, араби і нормани. Прообразом норманського палацу
послужили фінікійські фортеці, зведені на пагорбі, який став місцем
«народження» Палермо. У IX столітті араби, що завоювали місто, на
руїнах стародавньої фортеці збудували Палац Емірів. В XI столітті
фортеця перейшла в руки норманів, які облаштували її з небувалою
розкішшю, перетворивши в Королівський палац. Згадаємо також церкву
Сан Доменіко (Chiesa di San Domenico), один з найяскравіших прикладів
раннього сицилійського бароко. Церква має характерний бароковий фасад,
прикрашений колонами і встановленими в нішах скульптурами святих і
пап. Над фасадом по його краях височіють дві невеликі симетричні
дзвіниці. Внутрішній простір церкви дуже просторий, в цьому плані вона є
однією з найбільших у всій Сицилії, виконаною за стандартною схемою з
трьома нефами, розділеними колонами в тосканському стилі.
При всьому чудовому різноманітті класичної архітектури особливий
інтерес викликають зразки раннього італійського модернізму та
раціоналізму 20х – 30-х років ХХ століття, які пов'язують з правлінням
фашистського уряду Муссоліні, і найяскравішого його представника –
будівлі поштамту (Il Palazzo delle Poste di Palermo). Спроєктована
архітектором Анджело Маццони і побудована в період з 1929 по 1934 рік,
будівля являє собою урочисту колонаду, яка виражає швидше велич
римського храму, ніж образ громадської будівлі.
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КОНФЛІКТ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ТА ВЕРНАКУЛЯРНОГО У
ФОРМУВАННІ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА
д-р арх. М. Блінова, асп. С. Ільченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У цьому дослідженні розглядається взаємовплив міського
середовища й локальної спільноти в широкому контексті. Зокрема це
дослідження відштовхується від припущення, що міський простір
трансформується не лише інституціонально через плани його архітекторів
(лефеврівські “репрезентації простору”) і урбаністичні теорії, але й
внаслідок взаємодії влади, що “продукує простір”, та містян, що його
“проживають”. Основним моментом при цьому є твердження, що буденні
“просторові практики” локальної спільноти можуть по-різному впливати
на формування міського простору, і цей вплив проявляється фізично —
через об’єкти чи артефакти. Тож, якщо вихідним моментом є очевидна
розбіжність між планованим та реальним “використанням простору”, то
саме час зосередитись на питанні, як саме групова ідентичність впливає на
місце і простір. Осмислення такого “зворотного” впливу вимагає
розширити дослідницьку стратегію і виробити методологію, здатну
враховувати як характерні нюанси, так і протиріччя у взаємодії
спільнота/простір.
Як приклад такого пошуку наведемо дослідження міського
середовища, здійснене на майстерні “Мурали Дніпра” 15-23 вересня 2016
року. Цей воркшоп проводився на замовлення муніципалітету і місцевої
спілки архітекторів з метою сформувати стратегію щодо муралів у місті,
оскільки місто схотіло “засвоїти” мурали через офіційне погодження,
окрім того вони є швидким у виконанні і відносно недорогим способом
зміни середовища. Спершу робоча група мала знайти в середмісті місця
для муралів, але учасники розширили аналіз і вирішили виявити вже
існуючі місця художньої комунікації в просторі. Теренове дослідження
опиралося на кілька припущень: одне, що в просторі вже існують місця
мистецької дії; друге, що в місті вже існують повсякденні “просторові
практики” мешканців, такі собі “мурашині стежки”, де існує значна
вірогідність знайти прояви “творчих операцій”. Відтак, якщо трактувати
громадські простори як місця загальної дії і творчості, ми припустили, що
слід шукати “протопростори”, де творчі дії вже відбуваються. І ці дії
мають
“знаходитися”
на
маршрутах,
які
ухиляються
від
інституціонального “дисциплінування”.
Список використаних джерел:
1 Oliver, P. Built to meet needs: Cultural issues in vernacular architecture. –
Routledge, 2007. – 474 р.
2 Gielen, P. Performing the Common City: On the Crossroads of Art, Politics and
Public Life. In P. Gielen, S. Bax, & B. Ieven (Eds.), Interrupting the City: Artistic
Constitutions of the Public Sphere. – Amsterdam: Valiz, 2015 – 273-298 рр.
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АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ
д-р арх. М. Блінова, асп. В. Савчук
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У цьому дослідженні розглядається проблема сучасних підходів до
формування громадських просторів міста на прикладі майдану
Конституції, Свободи, Захисників України та майдану Героїв Небесної
сотні у місті Харкові. Зокрема нас цікавлять архітектурно-дизайнерські
засоби, що були використані при їх реновації. Основним моментом при
цьому виокремлено саме вибір тих чи інших проектних рішень у
залежності від інституціональних вимог до проектувальників.
З огляду на те, що дизайн публічних просторів є не просто
проблемою вибору певної стилістики, а перш за все є відповіддю на
певний соціальний запит, то постає питання: як, в умовах сучасної зміни
парадигми управління в бік демократичних практик та вільного доступу до
міжнародного досвіду проектування та реновації таких типів об’єктів,
відбувається вибір архітектором тих чи інших засобів формування
архітектурного середовища (1).
Слідуючи постійним змінам у публічних просторах, ми можемо
спостерігати певний зріз історії. Це дослідження є дослідженням зміни
двох дуже різних підходів до формування громадських просторів
поширених в Україні: радянських, що домінували за часів СРСР, та
демократичних, що тільки но починають впроваджуватися. І цей перехід
від одних проектних принципів до інших актуалізує певний набір
архітектурно-дизайнерських засобів, що їх обирає проектувальник. Маючи
вільний доступ до міжнародного досвіду проектування та реновації такого
типу об’єктів саме у демократичній парадигмі, сучасний архітектор
намагається його застосувати у власній практиці (2). Але на етапі
затвердження він стикається із інституціональним фактором –
бюрократичною машиною, яка ще орієнтується на смакові вподобання її
керівників - людей, які приймають рішення щодо втілення бюджетних
проектів. Висновок цього дослідження полягає в тому, що застосування
сучасних архітектурно-дизайнерських засобів в організації простору, його
освітленні, оснащенні малими архітектурними формами та озелененні до
громадських площ, побудованих в комуністичний період, хоч і повільно,
але все ж таки рухають масову свідомість в бік демократичних цінностей.
Список використаних джерел:
1 Kissfazekas, K. 2013. Metamorphosis of public spaces in Hungary or the question of
context within the public spaces of the communist and postcommunist period, Journal of
Architecture and Urbanism 37(3): 182–193.
2 Levytska O., Zapototska V. Public participation in urban planning: German and
Ukrainian experience, Journal of Geography and Environmental Management. 45 (2), 18-27,
2017.
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ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИЗАЙН. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
ст. викл. Л. Корнілова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Інклюзивний дизайн сьогодні можна назвати архітектурної
ідеологією, яка об'єднує тих, хто прагне зробити міські простори
максимально доступними, ефективними, стійкими, естетичними і з
мінімальними витратами. Інклюзивний дизайн - британський термін. У
США цю концепцію називають «універсальним дизайном». Часто
використовується і поняття «дизайн для всіх». Всі ці терміни фактично
синоніми. Британський інститут стандартизації визначає інклюзивний
дизайн як «проектування загальноприйнятих продуктів або послуг таким
чином, щоб вони були доступні і їх могли використовувати як можна
більше людей без необхідності в спеціальній адаптації або в розробці
особливого дизайну». Мета інклюзивної дизайну - враховувати
різноманітність особливостей людей, щоб створити для них рівні умови
і забезпечити їх автономність. Нещодавно Всесвітня організація охорони
здоров'я випустила нову Міжнародну кваліфікацію здоров'я (ICF), в якій
визнається, що кожен з нас протягом життя набуває різну ступінь
тимчасової інвалідності в результаті хвороб, віку і навіть вагітності.
Словом, інвалідність - це стан, який переживає в якийсь період
більшість людей, а зовсім не доля. Зараз в інклюзивну дизайні
намітилася тенденція до відмови від так званого «сегрегаційного
підходу» - спеціалізованих додатків для певної групи людей.
Проектувальники все частіше прагнуть створювати середовище, послуги
та предмети, якими без особливої підготовки і модифікацій могло б
користуватися якомога більше людей незалежно від їх характеристик.
Один з керівних принципів - це відмова від усереднення. Принцип Ban
the average постулює, що різноманітність людей і їх можливостей
неможливо привести до середнього значення за кількома показниками
відразу. Всі ми з якихось параметрах почнемо відхилятися від осі
«нормальності». Створені для «середнього користувача», не є
оптимальними для переважної більшості, оскільки ніхто з нас не є
середньостатистичним. Замість цього, проектувальникам пропонується
розробляти рішення, які підходили б користувачам віддалених кінців
спектра. Цей прийом називається дизайном до крайнощів - design to the
edges. Це досить новий і специфічний термін- універсальність, яка
досягається шляхом трансформації: освітлення, здатне змінювати силу і
спектр, стіни, здатні розсуватися і опускатися в підлогу,
багатофункціональні гаджети, міські сади, в яких можна вирощувати як
квіти, так і овочі, інвалідні коляски, які здатні «крокувати» і підніматися
по сходах, і так далі. Можливо, дизайн – це єдиний провідник між
докорами сумління і діями, а рідкісні поки приклади доступного і
одночасно естетичного міського середовища здатні надихнути і
продемонструвати, що ж таке сучасна інклюзивність.
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АРХІТЕКТУРА ЗДОРОВ'Я.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
канд. арх. А. Скороходова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В Україні на сьогоднішній день існує велика кількість проблем в
сфері архітектурного проектування і будівництва об'єктів охорони
здоров'я. Більшість існуючих лікарень в Україні застаріли, не будувалися
нові лікарні. Довгий час система охорони здоров'я в Україні не отримувала
достатнього фінансування.
Поняття «здоров’я» переосмислюється разом зі зміною цивілізацій,
культур, епох, оновлюючись водночас із розвитком суспільства, бо воно
відображає одну з фундаментальних характеристик людського існування,
форму його життя. Кардинальні зміни в суспільних відносинах, технічних
можливостях людства, стані навколишнього середовища, які сталися на
протязі останніх років, зумовлюють необхідність формування нових
світоглядних уявлень відносно питання збереження та зміцнення здоров’я.
Однак сьогодні, в основному, панує розуміння здоров’я як відсутність
хвороб, а розглядається воно як бажаний, але недосяжний ідеал [1].
Необхідність зміни світоглядних уявлень відносно здоров’я та формування
нового – здоров’яорієнтованого світогляду посилюються подальшим
погіршенням показників здоров’я населення нашої країни.
Установлено, що проблема збереження здоров’я не вирішується
лише застосуванням комплексів профілактичних заходів, спрямованих на
формування, збереження та зміцнення здоров’я, підвищенням соціальних
стандартів, розвитком медицини та пропагандою здорового способу життя.
Для вирішення даної проблеми необхідна її трансформація в глобальну
проблему формування цілісного здоров’яорієнтованого світогляду[2]. Ю.
Руденко розуміє світогляд як «дороговказ кожної людини, надійний
інструмент, за допомогою якого особистість визначає свої орієнтири,
цінності, критерії, напрямки своєї діяльності» [3]. Посилена увага до
соціальної та духовної складових здоров’я людини у наведеній концепції
здоров’яорієнтованого світогляду обумовлена також переконанням у тому,
що фізичні хвороби, деякі недуги та вади можна компенсувати високою
духовністю і соціальною активністю [4]. Також у даний час фактично в усі
галузі охорони здоров’я впроваджені інформаційні технології (ІТ).
Завдяки цьому медицина набула сьогодні абсолютно нових рис. Цей
процес супроводжується суттєвими змінами в медичній теорії та практиці,
пов’язаними з внесенням коректив до проектування будівель медицини.
Список використаних джерел
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСТОБУДІВНОГО СЕГМЕНТА
ст. викл. В. Батаженко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Архітектурно-просторова модель розглядається як самостійна
одиниця, що володіє певними характеристиками.
Досвід застосування просторових моделей розвитку міських
територій в різних країнах доводить необхідність їх активної ролі в процесі
реструктуризації економік, державних і місцевих органів влади. Держава, в
особі різних державних органів влади, здійснює всіляку підтримку, в т. ч. І
фінансову, розробки «ідеальних» моделей розвитку міського простору
(міського середовища), які суміщають в собі соціальні, матеріальні та
естетичні аспекти з урахуванням їх економічної складової.
Цілеспрямовані дослідження соціальних моделей як об'єкта
управління з боку регіональних або центральних органів влади показали
необхідність концентрації зусиль на створенні сприятливих умов
партнерства між підприємствами і проектними науково-дослідними
інститутами.
Територіальні моделі, що включають в себе вертикаль інтегрованих
підприємств і організацій типологічно-однорідних взаємопов'язаних
галузей, що мають, загальну науково-дослідну основу і адекватні елементи
системи організації виробництва. Такі моделі можна вважати
інструментом забезпечення розвитку регіональних економік з
мультиплікаційним ефектом, досягненню якого сприяє також розвиток
соціального підприємництва в галузі містобудування: організації міського
середовища.
На нашу думку, територіальні моделі слід класифікувати за
просторовою ознакою, розділяючи їх на кілька типів, кожен з яких має
специфічні риси. Ідентифікація містобудівних моделей зумовлює
особливості форм функціонування та координації діяльності.
Перший блок:
- макромоделі (геоекономічні) - мають у своїй основі інноваційноресурсний потенціал конкретної галузі в ряді регіонів;
- мезомоделі (локальні диверсифіковані) - побудовані на основі
концентрації підприємств та інститутів в якомусь конкретному регіоні з
одночасним функціонуванням в декількох напрямках діяльності;
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- мікромоделі (муніципального масштабу, спеціалізація яких
здійснюється в межах вузького регіону з домінуванням малих і середніх
підприємств і сфери послуг з орієнтацією на кінцевого споживача
Другий блок представлений групою теорій, які досліджують
внутрішні чинники розвитку моделей, тобто загальні переваги
агломерацій, що утворюються характером соціуму на територіях їх
присутності. Це економічні теорії урбанізації.
Таким чином, як структурний елемент забезпечення просторового
розвитку територій в глобалізованій економіці можуть стати моделі, що
служать основою організації території, функціонування яких не тільки
буде сприяти підвищенню конкуренто спроможності регіонів, але також
прискорить впровадження інноваційних технологій в розвиток
конкретного регіону.
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Підсекція «Інноваційні технології в архітектурі та прикладних
мистецтвах»
ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ
АПРОБАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІТЕКТУРІ
ТА ДИЗАЙНІ
д-р арх., проф., зав. каф. ІТДАС О. Фоменко,
д-р арх., доц., зав. каф. ОДМ С. Данилов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Актуальність виявлення ролі віртуальної реальності (ВР) як
середовища для апробації інноваційних технологій в архітектурі полягає в
першу чергу в тому, що предметне архітектурне середовище, в силу своєї
масивності і дорожнечі, не дозволяє досягти необхідної міри динамічності
змін, необхідних для усебічного його дослідження. На відміну від цього,
пластичні і відносно недорогі методи віртуальної реальності дозволяють
застосовувати їх як засоби для апробації інноваційних технологій. При
цьому творча діяльність архітектора набуває вільнішого, сміливішого,
експериментаторського характеру. Ми сьогодні знаходимося на тестовій
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арені для того, щоб за допомогою засобів віртуальної реальності осягнути
архітектуру завтрашнього дня.
Необхідність усебічного дослідження цієї проблеми обумовлена тим,
що вона робить і чинитиме всезростаючу безпосередню і опосередковану
дію на новий вигляд архітектури, її форму, функцію, конструкцію,
впливатиме на розвиток міждисциплінарних досліджень в архітектурі.
Враховуючи ці властивості ВР, актуальним є використання
віртуальних
просторів, професійно змодельованих архітектором з певними,
наперед заданими властивостями, які можуть послужитиполігоном для
програвання різних ситуацій, моделювання яких у реальному житті або
занадто дорого, або неможливо. Об'єкти, простори можуть тепер бути
створені, досліджені, випробувані й керовані за допомогою засобів
віртуальної реальності.
У результаті дослідження побудована ієрархічна модель континуума
засобів віртуальної реальності як середовища для апробації інноваційних
технологій в архітектурі, котра складається з таких компонентів:
філософсько-гносеологічне визначення ВР, розуміння віртуальної
реальності в контексті інформаційних технологій.По кожному з рівнів
визначені: цілі та функції, методи дослідження, область застосування в
архітектурі, програмні та технічні засоби, перспективи подальшого
розвитку.Виявлені цілі та функції віртуальної реальності в дослідженні і
моделюванні формальної, конструктивної і функціональною складових
архітектурної форми. Вперше запропоновано концепцію об'єднання в
єдиному програмному полі ключових властивостей існуючих сучасних
програмних платформ, які передбачають модернізацію програмного
керування інфраструктурою міста з принципово новим рівнем наданих
сервісів. Виявлені цілі і завдання зовнішніх інформаційних систем
(функціональних вимог і знань суміжних дисциплін –дизайну, психології,
екології, педагогіки і так далі).
НОВИЙ ПОГЛЯД НА ОСВІТЛЕННЯ І ЙОГО ВАЖЛИВІСТЬ
В АРХІТЕКТУРІ
доц. каф. ІТДАС В. Тесленко,
ст. гр. А-33 О. Булгакова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В останні роки до світла, освітлення й світлового дизайну проявився
широкий інтерес дизайнерів і архітекторів всього світу. В архітектурі все
частіше використовують вільні форми, отже, збільшується потреба в
якісному архітектурному освітленні. Гарне освітлення дає позитивні
ефекти, які можуть мати важливе значення для якості життя і можуть
вплинути на комфорт, продуктивність і навіть здоров'я людини.
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Хороша якість світла заснована на балансі між трьома
принципами:
людські
потреби,
архітектурні
особливості,
енергоефективність.
Пандемія COVID-19 змінила цю галузь. Незалежно від того, що
стане новою нормою, освітлення і інновації, що постійно розвиваються, в
цій області залишаться вирішальними для створення сприятливого,
продуктивного, інтимного і привабливого середовища. Ймовірно, в цьому
десятилітті
можливості
управління
зіллються
з
елегантним
користувальницьким інтерфейсом.
Традиційні інструменти, використовувані для проектування
освітлення, вже не підходять для дизайну, який враховує суб'єктивні
відповіді користувача, з цієї точки зору імерсивна віртуальна реальність
(IVR), що поєднує реалістичне відтворення віртуального середовища і
можливість взаємодії з нею, являє собою один з найбільш потужних
інструментів мультисенсорного дизайну.
Так були визначені три основні застосування систем освітлення, для
яких потрібен продуманий дизайн (тобто врахування об'єктивних і
суб'єктивних параметрів): дорожнє освітлення, освітлення зелених
насаджень і архітектурне освітлення.
Розглянемо докладніше архітектурне освітлення. Найбільша
проблема для архітектурного освітлення - розробити декоративне
освітлення, яке може будувати іншу природу, ніж при денному світлі,
підкреслюючи її форми і виділяючи характерні деталі об'єктів,
приховуючи менш цікаві. Серед об'єктивних параметрів звертають увагу
на середній рівень яскравості фасаду будівлі (для захисту і поліпшення
нічного середовища для людей, флори і фауни; в залежності від
екологічної зони). Ще одним дуже важливим аспектом фасадного
освітлення є положення і спрямованість світильників, з метою змінити
зовнішній вигляд фасаду і світловий ефект.
Розподіл сили світла світильника - це параметр, тісно пов'язаний з
світловим ефектом на фасаді, дозволяє правильно сприймати весь фасад.
А на емоційні аспекти впливають колір і його температура,
динамічні зміни світла. І цих параметрів досить для додання фасадам будьякої ролі.
Сьогодні фасадне освітлення виступає як маркетинговий фактор і
несе відповідальність за природу, ресурси і довкілля. Таким чином світлові
рішення зводяться до: архітектурних, емоційних, комунікативних.
Висновки. У міру того, як наука продовжує розвиватися, сучасні
дизайнери освітлення старанно працюють над розширенням власних
кордонів інновацій, щоб досягти ідеального балансу між мистецтвом і
технологіями. Проте, ми вже знаходимося на наступному важливому етапі:
інтеграції. Це означає, що архітектура стане компонентом ширшої системи
управління навколишнім середовищем, який можна налаштувати так, щоб
вплинути на стан нашого благополуччя.
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СИНТЕЗ МИСТЕЦЬКИХ ЗАСОБІВ В ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО
МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС КОНКУРСНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ст. викл. каф. ІТДАС В. Вещев
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Формування сучасного міського середовища розглядається як
безперервний процес, що поєднує як перетворення забудови урбанізованої
території, так і створення архітектурно-художнього середовища в цілому.
Мета дослідження –виявлення найбільш суттєвих факторів впливу
синтезу комплексних мистецьких засобів на формування сучасного
міського середовища, що особливо має бути значущим під час
конкурсного проектування.
Існуючий досвідсистемного підходу до вирішення містобудівних та
дизайнерських проблем складається з багатьох різноманітних чинників, що
покращують сприйняттю історично-сформованого простору. Створення
цілісного, та естетично-привабливого міського простору на сучасному
етапі можливо тільки за рахунок гармонійного поєднання засобів
архітектурних перетворень,сучасного дизайну, застосування інноваційних
елементів інформації та реклами.
Проведені дослідження за напрямком комплексного втручання
архітекторів, дизайнерів, малярів, інженерів, ІТ- технологів, громадських
об’єднань, та ін. в оновлення існуючого середовища свідчать про
необхідність постійного координування мистецьких заходів, що мають
відбуватися, з міською громадою та бізнесовими структурами.
Використання двох головних типів вдосконалення міського
середовища, як то активно-перетворюючи та адаптаційні, за умов їх
професійного використання, надають найбільш бажаний ефект та
створюють своєрідний «бренд» в сприйнятті міста. Серед найбільш
поширених засобів мистецького втручання виявлені – переоздоблення
фасадів, графічні панно та мурали, різноманітна реклама та покажчики,
декоративне освітлення, озеленення та влаштування фонтанів, камерна та
монументальна скульптура, витвори декоративного мистецтва, тощо.
Одні з ознак сучасного підходу щодо вдосконалення міського
середовища це звуковий або музичний супровід в місцях туристичних
об’єктів, наявність інформаційних знаків для сканування біля історичних
пам’яток, завдяки яким можна отримати додаткову інформацію тощо.
Висновки, що є узагальненням проведених досліджень, доводять
доцільність активного поєднання комплексних мистецьких засобів, що
особливо доречно при роботі над конкурсними проектами за участю
студентської молоді.
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СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ.
ОГЛЯД ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИСТРОЇВ ТА СИСТЕМ
ДЛЯ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА
канд. арх., ас. каф. ІТДАС О. Матвєєва,
канд. арх., доц. каф. АП В. Матвєєв
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Актуальність даної теми зумовлена тим, що сучасне житлове
середовище з кожним днем стає все більш автоматизованим, ергономічним
та зручним. Усі останні технології присвячені поліпшенню умов життя,
наданню індивідуальності та неповторності приватного житла. Смарттехнології сучасного розумного будинку (РБ) дозволяють повністю
пристосувати житло до сьогоднішніх вимог сучасності: безпеки,
комп’ютерно-універсальної діяльності, медіа-інформації, а також створити
індивідуальний сценарій, який відповідає всім потребам господаря. Ці
області можуть бути пов’язані між собою інформаційними потоками.
Розглянемо основні сучасні системи та пристрої для РБ. Самим
основним та доступним є контроль над освітленням. За допомогою різних
систем управління можна контролювати кожне джерело світла в усіх
приміщення незалежно від того, де розміщується світильник та якого він
типу. Можна управляти освітленням практично з будь-якого місця, навіть
знаходячись далеко від дому. Непогано поставити датчик руху - світло
включиться саме, як тільки відкриються двері в кімнату або на сходову
площадку, причому потрібної яскравості, так, щоб було достатньо світло і
при цьому не сліпило очі. Є рішення і для володарів котеджів: якщо
датчики переміщення встановити на вулиці, то "РБ", виявивши об'єкт, що
переміщується, може включити освітлення зовні і при цьому передати
сигнал щодо виявлення об'єкту.
Крім дистанційного керування система зможе змінювати роботу
світлової автоматики залежно від різних зовнішніх факторів, що
впливають: від присутності в приміщенні людини, від часу доби і пори
року, від погодних умов, освітленості, та й просто від настрою господаря.
Більш того, сьогодні меблі та побутова техніка також стають на заваді
створення універсального високотехнологічного житла, що думає та
прогнозує.
Технології РБ поступово завойовують популярність: за підсумками
2019 року продажі таких пристроїв виросли в кілька разів. У трійку
найбільш затребуваних смарт-девайсів увійшли «розумні» розетки і
лампочки, а також колонки і пульти для голосового управління ними і
деякою побутовою технікою.
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ
ТА ЗМІНИ ТИПОЛОГІЇ ЖИТЛОВОГО ПРОСТОРУ
канд. арх., доц. каф. ІТДАС О. Смірнова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Актуальність питання зміни типології житла полягає в тому, що
внаслідок серії карантинів останніх років більшість процесів
життєдіяльності відбувається вдома. Наразі, у нових умовах, житло
поєднує в собі набагато більше функцій, що, в свою чергу, є прецедентом
для створення нової типології житла із збільшенням функціональних зон,
кожну з яких слід грамотно поєднувати, розмежуючи між собою та не
перешкоджаючи продуктивності кожного виду занять і піклуючись про
здоровий психічний, фізичний та емоціональний стан мешканців.
Архітектори та спеціалісти суміжних галузей знань почали
прогнозувати якою має бути архітектура майбутнього для комфортної
життєдіяльності людини в умовах повної або часткової ізоляції. Ми
опинилися у новому сценарії життя, який не був притаманний нам раніше і
наразі стає зрозуміло, що деякі зміни у життєдіяльності, і, як наслідок, в
архітектурі, вже стали нормою.
Продовжуючись другий рік поспіль страх передачі вірусу час від
часу закриває офіси, школи, місця харчування, культурні заклади,
адміністративні будівлі та транспортні центри, а також обмежує доступ до
спільних приміщень. В результаті швидкого розповсюдження вірусу були
введені нові будівельні норми, які зменшують обставини, за яких хвороба
може поширюватися. Архітектору важливо швидко, проте усвідомлено,
вносити корективи до норм зонування домашнього простору, адаптуючись
під сучасну ситуацію таким чином, щоб не порушувати концентрацію на
різноманітних процесах та взаємодії їх в одному приватному просторі,
усвідомлюючи що людині дійсно необхідно із того, що раніше
знаходилося поза межами власного житла та до чого немає доступу в
жорсткий локдаун – домашній офіс, спорт, розвиток, процедури, заходи по
здоров’ю тощо.
Здоров’я та безпека, навколишнє середовище та комфорт - це ті
основні аспекти житлових просторів, які були виділені під час карантину.
Житловий простір - це одна з найважливіших архітектурних типологій, з
якою кожна людина має досвід користуватися протягом життя і він
повинен надавати певні заходи захисту здоров'я та безпеки для своїх
мешканців, належні умови для поєднання різноманітних процесів
життєдіяльності, зменшення ймовірності зараження та розвиток більш
зелених та індивідуальних просторів, які можуть допомогти відновити
емоційний стан та поліпшити перехід до нового способу життя.
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МАЛЮНОК, ЯК БАЗОВА КОМПЕТЕНЦІЯ
В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ
викл. каф. ОДМ О. Глушич
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Малюнок є базою для всіх видів мистецтв. З доісторичних часів,
коли у перших людей не було різноманітності в образотворчому
асортименті, початок поклало саме графічне відображення видимого
оточення. Вирішити ідею-намалювати красу. [1]
Зодчі (архітектори) вміли не тільки малювати навколишнє
середовище, але і повинні були вміти розбиратися в кресленнях.
Щоб бути архітектором, і щоб їм бути по-справжньому, потрібно не
тільки красиво малювати, а й красиво відчувати, красиво думати і красиво
жити і працювати. [1]
Читання креслення є складним розумовим процесом, який
передбачає уявний синтез оригіналу по його проекційним зображенням. [2]
З розвитком зодчества. Архітектурні споруди, з часом починали
синтезувати в собі і інші види мистецтв: скульптура, монументальне
мистецтво, кераміка, живопис і т.д.
Баухауз, що проголосив єдність всіх мистецтв, шукав нові зв'язки
між масовим виробництвом і мистецтвом взагалі, досліджував також
взаємозв'язку між формою і функцією, формою і матеріалом, формою і
методами виробництва. [2]
Під впливом Демокріта Аристотель прийняв тезу, що знищення в
творі мистецтва хоча б однієї частини порушує враження цілого. І
основний зміст краси визначив як єдність в різноманітності. [3]
Малюнок в проектної роботі ставати символічним, що відображає
образ поставленого завдання.
Художній же образ - це ряд узагальнених вторинних образів, які
пройшли через свідомість і отримали нове емоційне і суб'єктивнопредметне вираження. [3]
Естетичне якість архітектурного твору залежить від його органічної
зв'язки з зовнішнім природним середовищем і оточенням. [3]
Взаємодія мистецтв-взаємне зіткнення і вплив різних видів
мистецтва один на одного в процесі їх історичного розвитку. [4]
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КОМПОЗИЦІЯ ТА ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГО
АБСТРАГУВАННЯ В АРХІТЕКТУРНІЙ ОСВІТІ
ст. викл. каф. ОДМ Є. Світличний
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вступ. Культура.
Французький художник Анрі Матіс заявляв, що все мистецтво
абстрактне. Він стверджував, що абстракція є самою сутністю мистецтва,
коли зображує сама себе, але при цьому водночас фактично пронизує
предмет.
Практика. Предмет і абстракція: вибудовування механізму
абстрагування у студентів на практиці.
Навчити абстрагуванню абстрактно неможливо. Згадаймо, що
абстракція наскрізно пронизує предмет. Визначити та описати
універсальну методику навчання абстрагуванню надзвичайно складне, а
можливо й нереальне, завдання. Однак цікавою може бути анатомія одного
з практичних досвідів напрацювання такої методики.
Постановка завдання /об`єкта – предмета/.
Візьмемо два стільці й з`єднаємо їх один з одним – «ніжка в ніжку».
Що ми отримали?- питання до студентів. Почуємо у відповідь: «Два
стільці». Невірно. Це – предмет/об`єкт/. Що головне у цьому предметі?
Відповідь: «Ніжка». Невірно. Головне – це діра. Що таке «діра»? Це вже
привід для абстрактного сприйняття предмета: нема предмета, є діра. Діра
може бути трикутною, чотирикутною, восьмикутною або безкінечно
іншою. Вона може бути світлішою або темнішою. Вона може сприйматися
площинною, а може сприйматися й глибинною. Це побудова питання: що
ми бачимо? А далі питання, як це все відтворити на площині. Тут
з`являється потреба у механізмові побудови самого зображення. Це і є
потрібний нам ланцюжок: предмет – механізм – абстракція. Створити не
зображення ніжок, а утворити річ, яка має внутрішнє малярське звучання, і
ім`я якій – композиція/картина/.
Масштаб події.
Завдання побудови абстрактної композиції - не втілювати на
площині образ реального предмета, а створювати цілком абстрактну
сутність. Такими абстрактними сутностями, що мають свій вплив і діють ,є
квадрат, коло, трикутник, ромб і незліченні інші форми, які що далі
ускладнюються. Все сказане вище – це загальна установка до завдання.
Виконавці. Учитель – студент.
Учень це природна данність – матеріал. Учитель – культурний
простір. Результат дії: учень створює свій культурний простір – власну
художню композицію. Опанування механізмом
синтезу культурних
просторів живопису, скульптури й архітектури є основою архітектурної
освіти. І одним з фундаментально важливих елементів цього процесу є
володіння здатністю до абстрагування.
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КЕРАМІКА, ЯК ОБРАЗНО – ХУДОЖНІЙ ЕЛЕМЕНТ
В ПОБУДОВІ АРХІТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ
викл. каф. ОДМ Ю. Пянида
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Художня кераміка є видом декоративно-прикладного мистецтва і
народних художніх промислів.
Глибинні витоки кахляного мистецтва знаходять у стародавньому
Києві Х-ХІ століття. При археологічних розкопках там знаходять керамічні
вироби вкриті прозорими поливами. В цей період вже відома техніка
виготовлення свинцевої зеленої глазурі – мурави. Наприкінці ХV століття
вона з’являється у Пскові.
Наприкінці ХVІ та на початку ХVІІ ст. у Москві налагоджено
виробництво червоних теракотових кахлів. В ХVІІ ст. в центральній
частині Російської держави набирає обертів виробництво червоних,
муравлиних та багатокольорових кахлів. В першій половині ХVІІІ ст.
кахельні виробництва з’являються у Петербурзі. Українські гончарі почали
виробляти кахлі наприкінці ХV – на початку ХVІ ст. у Києві, Луцьку,
Острозі. Кахлі декорувались рельєфними, або мальованими візерунками.
Ускладнюються форми горнів – з’являються колонки, арки, кронштейни,
ніші, карнизи. Конструкція печі першої пол. ХІХ ст. складалася з
скрижалей, комину, кагли (якою йде дим з комину до сіней), припічку,
карнизу. Своєю формою печі нагадують архітектурні споруди з
горизонтальними членуваннями – профільними поясними тягами, ярусною
побудовою форми. Кожен ярус складався з кількох рядів кахлів. Цокольна
частина печі була ширша за верхню та оздоблювалась більш складним
декором.
Кераміка являється одним з видів українського національного
мистецтва. Україна славиться своїми гончарними осередками, які були
розкидані на її теренах. Одне з таких місць – Косів. Наприкінці ХVІІІ ст.
Косів був адміністративним центром в якому швидко розвивались різні
ремесла. Роботи цього осередку не сплутаєш ні з яким іншим.
У розписі кахлів майстри використовують різноманітні декоративні
композиції рослинного характеру, зображення тварин ведмедя, лева, волів,
оленя, коня, птахів, сюжетні композиції з побутовими сюжетами, сценами
праці гончаря, орача, пастуха, полювання на ведмедя, зайця та образами
музик, військових.
Інтер’єрна кераміка дозволяє більш широко розкрити архітектурний
образ, її призначення в побудові композиції інтер’єрів. Кахляні печі та
каміни прикрашали інтер’єри храмів, особняків, палаців.
Кераміка підсилює художню, емоційну виразність споруди.
Органічно поєднує форму, її призначення і декор. Принципи побудови
інтер’єрних керамічних композицій будуються на застосуванні засобів
художньої виразності – членування форми по горизонталі та вертикалі,
ритму, метру, акценту, контрасту, та ін.
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ЖИВОПИС, ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ КОЛІРНОЇ КУЛЬТУРИ
В АРХІТЕКТУРНІЙ ОСВІТІ
канд. арх., доц. каф. ОДМ І. Селищева
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Формуванню архітектурного професіоналізму сприяють низка
дисциплін, серед яких “Живопис” займає особливе місце в системі
архітектурній освіті. Завдяки своєї
логічної методики та наукової
обґрунтованості академічний живопис формує світогляд, навчає
асоціативно мислити та володіти зображенням пластичної структури
предметів на площині і в просторі за допомогою кольору та світла.
Живопис - це засіб транслювання творчих задумів в композиційній та
проектній діяльності. Ціль дисципліни - формування якісного рівня
володіння професійними навичками, грамотою живопису, володінням
пластичним формоутворенням. Також дисципліна “живопис” сприяє
рішенню пізнавальних, емоційних та естетичних задач, тим самим формує
професійну культуру у майбутніх архітекторів. За допомогою постановок
на основі законів локального кольору, взаємодії світлонасиченості та тону
кольору, контрастних та нюансних палітр, теорії колориту у живопису
наглядно вирішуються колористичні, просторові та декоративні задачі.
Таким чином майбутні архітектори мають основу культури кольору для
подальшій проектувальній діяльності, основу у володінні палітрою
декоративних, оздоблювальних, будівельних матеріалів та їх фактур, що
має назву “архітектурна колористика”. Можливості колористики у
формоутворенні та функції кольору в архітектурній композиції
проаналізував професор Кравець В.Й. [1]. За палітрою архітектурної
колористики ми ідентифікуємо стиль в архітектурі, його філософію,
естетичні уподобання, епоху, до якої цей стиль належить. [2],[3]. Сучасна
теорія та практика поліхромії дає широкі можливості в рішенні нових
проблем містобудування, гармонізації міського простору, його гуманізації
на базі нюансних та контрастних палітр, задачі яких розглядає дисципліна
“живопис” в рамках архітектурної освіти.
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ТЕОРЕТИКО-ІНФОРМАЦІЙНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ
МОРФОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ ФОРМИ
д-р арх., проф. В. Кравець,
канд. арх., доц. Н. Ігнатьєва, ст. викл. Н. Тимофєєва
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Естетичні якості артефактів розкриваються тільки в процесі
сприйняття, а оскільки сприйняття є інформаційним процесом, то,
відповідно вже визнаним науковим теоріям О. Ляпунова [1] і Л. Веккера
[2], цілком природним є коректне дослідження морфологічних
властивостей артефактів у рамках теоретико-інформаційного підходу.
Над цією проблемою працювала група дослідників під керівництвом
В. Кравця, які проводили натурні обстеження значного для коректних
висновків числа артефактів різних видів і жанрів творчої діяльності
людини: архітектури, містобудування, прикладного, декоративного та
образотворчого мистецтва і характеру розвитку культурних процесів, що їх
створили. Дослідження структури колірної гармонії в творах
образотворчого та прикладного мистецтва та архітектури різних епох та
регіонів світу (на величезному фактичному матеріалі) показало наявність в
колірних палітрах двох основних структурних складових: кольорових гам,
побудованих на колірних елементах, що утворюють групи симетрії Абеля,
і відповідають за «мутаційну» різноманітність, і (особливо в станкових
творах) колірної домінанти, що відповідає за цілісність палітри. Кількісний
аналіз інформативності силуетних характеристик архітектурної форми,
визначення кількісних параметрів психофізіологічної комфортності
сприйняття
архітектурного
середовища
показали
відповідність
інформативності фаз сприйняття закономірностям «золотого ряду»
Фібоначчі, що відображає структуру динаміки гармонійних процесів
сталого розвитку.
Симетрія Абеля це константність, а ряд Фібоначчі це сталий
розвиток, що є відображенням теорії систем. Точкова кругова симетрія
груп Абеля відображає такі фазові стани систем, які в своєму розвитку
досягли максимальної стійкості, динамічна симетрія [3, с. 23] відповідає
симетрії «золотого ряду» Фібоначчі, в якому кожен член ряду несе в собі
симетрію - спадщину всіх попередніх членів, що корелює з результатами,
отриманими В. Кравцем та групою дослідників під його керівництвом.
1.
2.
3.
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Підсекція «Містобудування та урбаністика»
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УРБАНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
канд. арх. К. Чечельницька
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Уявлення про красу та комфорт постійно змінюються, на сцену
виходять нові покоління архітекторів та містобудівельників, економісти
створюють нові концепції, екологи акцентують увагу на нових загрозах.
Кожен етап скороминущої інтелектуальної моди стає частиною історії
міста. Ідеї про міський розвиток не йдуть в минуле разом зі своїм часом.
Вони отримують фізичне втілення в міському ландшафті, нашаровуються
та впливають один на одного – на міських жителів в першу чергу.
Професор Пенсильванського університету Вітольд Рибчинський розглядає
основні деталі інтелектуального конструктору, з якого зібрано сучасне
місто. Сьогодні велика частина людства живе в містах. Британський
письменник, історик архітектури, урбаніст Деян Суджич вивчає фактори,
які формують міські простори навколо нас. Життя міста складається з
моментів, які підпорядковуються певним закономірностям. Провівши
серію спостережень та позначивши закономірності, що лежать за сотнею
різних моментів, швейцарські дослідники Анне Міколайт та Моріц
Пюркхауер намагаються розкрити внутрішню логіку міста. Щастя у
міському середовищі можливо, вважає англійський історик та урбаніст Лео
Холліс. Потрібно навчитися розуміти місто та правильно користуватися
можливостями, яке воно надає. Він критично ставиться до міста та
розглядає поняття нерівності, екології, транспортного колапсу,
демонстративного споживання тощо. Американський соціолог та
економіст Річард Флоріда аналізує суспільство, як важливу складову
сучасних міст. Згідно з його дослідженням, ключовим фактором успішного
економічного розвитку міст є творча еліта. Поряд з культурним розвитком,
він виділяє рівень толерантності. Відомий канадський вчений, спеціаліст із
когнітивної нейропсихології та психогеографії Колін Еллард розглядає,
яким чином міське середовище сприяє розвитку психічних розладів.
Спираючись на результати експериментів, статистичні дані та власні
спостереження, він дивиться по-новому на звичні відносини людей з
простором і говорить про те, що треба зробити, щоб міста стали кращими.
Американський теоретик архітектури Уільям Мітчелл присвячує свої
дослідження впливу бездротових технологій, глобальної комунікації та
мініатюризації техніки на повсякденне життя. Бездротові мережі не просто
роблять наше життя більш зручним – вони змінюють його
фундаментальним чином. Урбаніст та медіатеоретик, професор
Мельбурнського університету Скотт Маккуайр відповідає на питання, який
етап розвитку містобудування переживає сьогодні та які зміни чекатимуть
на нас у майбутньому. Вже сьогодні ми перебуваємо на порозі нового
етапу людської еволюції. Ми вже живемо у містах майбутнього – в
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практично безперервному медійному просторі. Це не просто технічна
революція – це радикальні зміни нашого повсякденного життя.
ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЙ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
канд. арх., доц. В. Каменський
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Відомо, що міське населенням світу перетнуло позначку 50%
світового населення. Тобто, майбутнє планети визначає урбанізація. Цей
процес швидко прогресує, і особливо в наш час змін, що помножує як
можливості, так і проблеми. Цілі сталого розвитку (ЦСР), прийняті
державами-членами Організації Об’єднаних Націй у 2015 році, визначають
рамки 17 цілей, спрямованих на досягнення миру та процвітання для всіх
людей та нашої планети. В рамках намічених ООН відбувся ще ряд заходів
і серед них «Міжнародні дороговкази з містобудування та територіального
планування» (IG-UTP, 14 вересня 2016 р. Женева).
Перш за все, цілі сталого розвитку (зокрема ЦСР №11) передбачають
спрямованість на доступ усіх до житла, основних послуг та транспорту,
справедливе, комплексне та стале планування та управління, захист
культурної та природної спадщини, зменшення впливу на навколишнє
середовище, стійкість міст та селищ, пом'якшення та адаптація до змін
клімату та т.п.
З іншої сторони, реалізація ЦСР вимагає створення нового типу
містобудівної документації. Наразі, через розповсюдження ареальної
урбанізації територіальне планування часто поєднує як власне
територіальне (районне планування) так і генеральні плани міст. Водночас,
ця документація має кілька просторових, інституційних та фінансових
регістрів, що передбачають різні часові рамки та географічні масштаби. Це
безперервний та ітераційний процес, але наразі заснований на застарілих
нормативно-правових актах, створених в часи розквіту компактних
санітарних міст-садів індустріальної цивілізації. Головним завданням є
всебічний аналіз цієї застарілої документації та усталених практик, як в
містах так і на територіях, та впровадження змін, які забезпечать цілі
сталого розвитку.
ІМАЖИНАЛЬНА УРБАНІСТИКА У ХАРКОВІ
канд. арх. Н. Божинський
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Імажинальна урбаністика (урбаністика образів, уяви) – є досить новий
і малодосліджений напрямок трансдисциплінарних наукових досліджень,
що постає на перетині урбаністики, геоморфології міста, соціології,
психології, географії та інших наук, вивчає особливості та закономірності
формування й організації міських образів, структури даних образів,
специфіку їх моделювання, способи і типи репрезентації та інтерпретації.
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Морфологія міських структур має здатність безпосередньо впливати
на формування «образів» локального і глобального міського середовища,
відбиватись в уяві людини і певним чином впливати на її поведінку. Згідно
теорій і принципів біхевіоризму - поведінка людини в місті визначається не
тільки внутрішніми психологічними процесами, а головним чином
зовнішніми подразниками, якими можуть бути або звук, або якесь зорове
чи температурне подразнення, що діє на організм і закономірно викликає в
ньому відповідні нервово-м'язові процеси, в результаті яких людина
здійснює ту чи іншу дію. Таким чином, образи середовища можуть
впливати на якість і спосіб поведінки людини, на комфорт і певним чином,
навіть на світогляд соціуму.
Образ і «уявна» структура урбанізованого середовища Харківської
агломерації надзвичайно сильна і має великий вплив на поведінкові та
соціогеографічні моделі людей. При чому на мешканців Харкова та гостей
міста образи харківського міського середовища здійснюють дещо різний
вплив. Так само відмінними є імажинальні урбообрази і біхевіористичні
реакції мешканців різних районів Харкова а також різних частин
Харківської агломерації, що активно взаємодіють з центром агломерації
щляхом маятникової міграції. Паркани заввишки 3м, розбиті
внутрішньорайонні дороги, напіврозвалені пам’ятки архітектури, обрубані
й попиляні дерева, сміття й знищена екологія міста, бетонні й цегляні
«кукурудзи» й «вулики» багатоповерхових новобудов, розтикані скрізь
виключно заради швидкого прибутку – формують не тільки «образ» і
морфологію Харкова, але й поведінку його мешканців і гостей.
Імажинальна урбаністика Харкова вимагає пильного вивчення і
подальших досліджень від урбаністів та теоретиків архітектури.
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НОВІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ
ТА МІСЬКА ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА
ас. С. Скомороха
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На вулицях сучасного міста дедалі частіше можна зустріти людей,
які пересуваються за допомогою нових видів персонального електричного
транспорту, такого як: моноколеса, гіраборди, гіроскутери, електроролики,
електросамокати та інші. Цей вид транспортних засобів відрізняється
габаритами та швидкісним режимом від тих транспортних засобів, що вже
є учасниками дорожнього руху - тому це наражає на небезпеку
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кермувальників. Пересування тротуарами також становить небезпеку, але
здебільшого вже для пішоходів (особливо дітей). Тому тема створення
транспортної мережі призначеної для пересування на персональних видах
електричного транспорту набуває неабиякої актуальності.
Популярність цього виду транспорту пов'язана з загальною
тенденцією на здоровий спосіб життя, а також, безумовно, з його
зручністю та легкодоступністю. Персональний електричний транспорт є
частиною концептуальних рішень в галузі транспорту, містобудування,
екології, туризму та безперечно в галузі охорони здоров'я. Крім того цей
різновид транспорту є доповненням громадського пасажирського
транспорту та дозволяє забезпечити мобільність населення в межах міста
або окремого його району. Особливу популярність персональний
електричний транспорт отримав в великих містах, де завантаженість
центру створює складнощі для проїзду і паркування автомобілів. Це
становить незручності не лише для автомобілістів, але й негативно
позначається на туристичній привабливості, адже основні визначні
пам’ятки зазвичай зосереджені в центральній частині міста. Саме тому
створення окремої мережі по-перше дозволить вирішити питання пов’язані
з паркуванням, по-друге дозволить підвищити безпеку дорожнього руху,
по-третє дозволить мінімізувати часові витрати людей на пересування
містом.
В Україні наразі існує багато труднощів для комплексного розвитку
інфраструктури персоналізованого електротранспорту, однак у багатьох
великих містах є засади для повноцінного впровадження в існуючу
планувальну структуру міста. Впровадження такої інфраструктури в
сучасне планування міст сприятиме: вільному пересуванню містом,
зниженню рівня забрудненості повітря, оздоровленню населення та
підвищенню культурного рівня масової активності.
ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ПРОСТОРІВ
ЯК НЕОБХІДНА ЧАСТИНА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МІСТА
ас. Т. Вінниченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Внаслідок інтенсивної урбанізації сучасному світу потрібно все
більше вільних територій. Великі міста ростуть і розширюються,
приймаючи до себе сільських жителів, відкривається безліч офісних,
житлових і виробничих центрів і при цьому потрібно не забувати про
міську екологію та озеленення. Слідство таких процесів - це гостра нестача
вільного міського простору, розширення міст за рахунок обласних
територій та зниження рівня екології.
Розглядаючи такі країни як Китай, Індія, Японія, США і деякі країни
Європи, то можна наочно бачити наскільки гостро стоїть територіальне
питання. Можна виділити три напрямки зростання міст: зростання
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поверховості, збільшення наземної площі самого міста і поглиблення під
землю з використанням нижніх рівнів будівель або навмисне їх
збільшення, можливість освоєння підземного простору міста в
виробничих, житлових та транспортних цілях. Важливою властивістю
підземель є постійна температура повітря всередині. Використання
підземного простору відкриває перед людством багато можливостей, а
саме:
- захист від кліматичних змін, які відбуваються на нашій планеті день у
день і ставлять під загрозу життя людей деяких регіонів і країн;
- можливість розширення ділових столиць великих країн, які не можуть
територіально задовольнити все зростаючі потреби мешканців;
- запобігти екологічної катастрофи, на межі яких сьогодні перебувають
багато країн;
- вирішити глобальні транспортні проблеми.
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Підсекція «Охорона та використання архітектурно-містобудівної
спадщини»
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОБ`ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ
д-р арх., проф. К. Черкасова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Теоретичні дослідження з охорони і реабілітації об'єктів культурної
спадщини (ОКС) на сьогодні залишаються актуальними, також, як і 20
років тому, в період прийняття Закону України «Про охорону культурної
спадщини». Причина цього полягає в недостатній мірі опрацювання
термінологічного апарату міждисциплінарних досліджень, в роз'єднаності
трактування проектних підходів щодо збереження спадщини, причина якої
криється в недосконалості нормативно-правової бази збереження
спадщини. У доповіді розкриваються два базових теоретичних положення:
системна класифікація територіальних ОКС; відмінності теоретичних і
методичних аспектів дослідження територіальних об'єктів. Перший аспект,
що визначає структурну типологію ОКС, відображений в одному з перших
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міжнародних документів - Конвенції про охорону всесвітньої культурної і
природної спадщини (1972 р.). У ньому виділено 3 основні категорії
класифікації ОКС – будівлі, як пам'ятки історії, мистецтва чи науки; групи
будівель (споруд); комплексні об'єкти - комбіновані творіння природи і
людини. Ця класифікація покладена в основу Закону України «Про
охорону культурної спадщини». Система пам'яток, що розглядається на
відповідному ієрархічному рівні міста, включає: окремі будівлі, ансамблі і
комплекси, визначні місця. До категорій територіальних об'єктів
відносяться групи пам'яток, що мають містобудівне значення і певну
просторову структуру, характеризуються цілісністю і цінністю. Ця
класифікація є базовою для визначення предмета охорони і методів
дослідження ОКС, а також для вибору стратегії збереження спадщини.
Методика збереження спадщини, що представлена в міжнародних
документах у вигляді рекомендацій і керівних вказівок, має універсальний
характер. Процес збереження пам'яток включає 3 основних етапа
виконання робіт з виявлення, оцінки, дослідження та консервації з
урахуванням адаптації об'єкта до сучасних соціо-культурних та
економічних умов регіону. На першому етапі визначається стратегія
консервації, управління та інтерпретації виявленої культурної цінності. На
другому – виконуються дослідження технічних аспектів окремих
пам'яток. На третьому – аналізуються напрямки управління змінами в
умовах нового використання для збереження культурної цінності та
достовірності пам'ятки. Внесення змін на об'єкт повинно мати вплив на
поліпшення стану та удосконалення функціонального використання
об’єктів та територій.
ІСТОРИЧНЕ ЯДРО ХАРКОВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ. –
ПРОБЛЕМИ ВЕРИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ
ст. викл. В. Прилуцький
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Історичне середмістя Харкова є арсеналом пам’яток, пов’язаних з
ними духовних цінностей, професійних прийомів та уявлень, які мали
різне походження та складну історичну долю. З плином часу все це набуло
форми вибагливо спресованого конгломерату, з яким стикаються і мають
справу архітектори, дослідники спадщини, пам’яткоохоронні служби,
керівники міста і громадськість. Виключна смислова, духовна значущість
такої спадщини потребує інтелектуального підходу задля її розуміння й
імплементації у сучасне середовище.
Архітектурна спадщина має бути усвідомлена і правдиво витлумачена.
Оперуючи масивом сучасної інформації, дослідник зазвичай спостерігає
«білі плями», суперечності в загально відомих даних щодо певної
пам’ятки. Це дозволяє скоригувати розуміння її феномену.
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Мета роботи: уточнення обставин формування архітектурного
ансамблю в межах фортечних укріплень, зокрема будівництва у 1740-х
роках кам'яних Різдвяної башти і дзвіниці Покровського монастиря.
Джерела інформації та структура дослідження: текстові та
ізографічні матеріали, дотичні до аспектів теми розвідки: про побудову
мурованої церкви Покрова (1689) як домової з функціями родинної
усипальниці полковників Донців-Захаржевських, де згодом ховали також і
споріднених з ними представників козацької старшини і духовенства [1,2];
про перехід подвір'я з кам'яницею і домовим храмом у власність
новоутвореного Колегіумного Покровського монастиря (1726) [2]; про
заходи з фортифікування верхньої території монастиря на початку 1740-х
рр.[3,4].
Значення роботи полягає в узагальненні доволі маловідомих
історичних етапів існування вцілілих і втрачених історичних об’єктів, їх
типології, стилістики та об’ємно-планувальних вирішень. Розробки
можуть бути використані для окремих публікацій, освітніх програм тощо.
Висновки: робота є актуальною з позицій викладання навчальних
дисциплін «Основи пам’яткознавства», «Архітектурна культура регіону», а
також кодифікації історико-містобудівних цінностей, з огляду на
тенденцію їхнього «розмивання» в умовах тотальних змін архітектурного
середовища.
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ОГЛЯД СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПРОЕКТІВ З АКТУАЛІЗАЦІЇ
АРХІТЕКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ас. А. Заворіна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Культурна спадщина України складається з широкого спектру
містобудівних та архітектурних пам’яткових об’єктів. Умови розвитку
сучасного суспільства передбачають використання інноваційних методів
дослідження тієї чи іншої царини. Особливим чином ці тенденції
стосуються сфери культурної спадщини, проблематика якої привертає
щоразу більше уваги дослідників із різних галузей. Пам’ятки минулого
формують певну атмосферу кожного населеного пункту й загалом країни,
та на теперішній час їхня актуалізація потребує застосування інновацій.
Успішні мистецькі проекти з оцифровування пам’яток архітектури
спрямовані на охорону та популяризацію культурної спадщини та є
33

одними з ключових векторів культурної політики багатьох держав, серед
яких і Україна. Новітні технології 3D-сканування, друку, доповненої та
віртуальної реальностей дозволяють створювати унікальні мистецькі
об’єкти й по-новому презентувати нашу країну на міжнародній та
вітчизняній аренах. Так, заступник Міністра культури та інформаційної
політики Світлана Фоменко під час презентації проекту «Дуже цифрова
резиденція» в Одесі, зазначила, що використовувати сучасні технології
для збереження та популяризації пам’яток культури – дуже важливо, і
держава готова активно фінансувати такі проекти. Окрім Міністерства
культури та інформаційної політики України (далі – МКІП), підтримку
сучасних інноваційних проектів у сфері культури, здійснюють
Український культурний фонд (далі – УКФ), громадські організації
Pixelated Realities (Одеса), Gwara Media (Харків), SKEIRON (Львів) тощо.
В 2019 році українська компанія EverScan спільно з активістами і
волонтерами проєкту «Мапа реновації» запустили соціальну ініціативу з
3D-сканування пам'яток архітектури Києва за допомогою технології
лазерного сканування. Була розроблена інтерактивна онлайн-карта старих
споруд, які є в зоні ризику, за допомогою якої відстежуеться їх подальша
доля. Також, в 2019 році ReHERIT – проект ЄС із переосмислення,
актуалізації та розвитку потенціалу культурної спадщини, в межах якого
здійснюють моніторинг і поширення ефективних практик у роботі з
культурним надбанням в Україні, – зробив підбірку небанальних
українських проектів, що вдало використовують IT-технології,
привертають увагу та роблять культурну спадщину ближчою до людей.
Серед таких – команда Pixelated Realities – неприбуткова громадська
організація з Одеси, яка розробляє доступні цифрові інструменти для
збереження та відновлення культурної спадщини. Компанія використовує
тривимірне сканування, віртуальну й доповнену реальність, за допомогою
яких сканує будівлі й скульптури Одеси, створює базу даних з
інформацією про місцеву культурну спадщину.
Для створення бази даних оцифрованих пам'яток, команда реалізовує
проект ARCH F6. Ці матеріали дадуть можливість контролювати й значно
підвищити якість реставрації та реконструкції історичних будівель. У
проекті є Google 4 карта, на яку можна нанести позначку з об'єктом, який
потрібно оцифрувати. Портфоліо Pixelated Realities налічує оцифровані
об'єкти по всій Україні. Ще одним проектом, у межах якого було
проведено оцифрування пам'яток культурної спадщини, розроблено перші
електронні ресурси, став проект діджиталізації пам’яток культурної
спадщини в Кропивницькому «Кроп-спадщина». Автори ініціативи
створили двомовні (українською та англійською) таблички зі шрифтом
Брайля, здійснили QR-кодування інформації. Також проєктом було
передбачено створення аудіогіду кількома мовами на українській
турплатформі Wayme та інтерактивний електронний каталог. У 2020 р.
важливою подією у сфері розвитку, охорони, збереження та
переосмислення культурної спадщини України стала мистецька виставка
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інноваційних проектів, яка проходила в Одесі в артпросторі Siniy Crab. 12
Одним із проектів, представлених на виставці, стала «Дуже цифрова
резиденція» – мистецькі практики у сфері сканування культурної
спадщини, цифрової скульптури та медіаарту. Проект розпочався
наприкінці липня 2020 р. у Харкові та Одесі, коли вперше в Україні
повний цикл цифрового виробництва вирішили застосувати на
скульптурній резиденції. В осени 2020 р. Департамент охорони культурної
спадщини за підтримки Департаменту суспільних комунікацій запустив
інформаційно-просвітницьку кампанію щодо збереження культурної
спадщини в Україні. У межах кампанії було випущено буклет, в якому
розміщено інформацію про архітектурні перлини Києва; заплановано
заходи щодо створення соціальної реклами, спрямованої на привернення
уваги до проблематики збереження історичних будівель.
Цифрові методи роботи з культурною спадщиною дають
можливість для експертів та початківців опрацьовувати соціально важливі
теми, представляючи Україну як розвинену країну, що, дбаючи про
майбутнє, віддає належне минулому.
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕСТАВРАЦІЇ ТА
ПРИСТОСУВАННЯ ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА АРХІТЕКТУРИ КІНЦЯ
ХVIII СТ. – БУДИНКУ «КОЛИШНЬОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА» В ХАРКОВІ
доц. В. Лопатько
Харківський національний університет будівництва та архітектури,

арх. С. Умрихіна, інж. О. Колесник
Проєктна фірма «Інститут Градпроєкт», м. Харків

Будинок Казначейства в м. Харків був побудований ймовірно за
проєктом П.А. Ярославського в кінці ХVІІІ ст. З 1868 по 1875 роки у
будинку Казначейства мешкав майбутній вчений академік В.І.
Вернадський, батько якого очолював Казначейську Палату Харкова. На
сьогодні будівлю придбала приватна ІТ- компанія з метою пристосування
її під свій офіс.
Мета роботи: визначити методи обґрунтування ремонтнореставраційних робіт в умовах пристосування пам’ятки до нової функції.
Попередні бібліографічні дослідження з історії пам’ятки показали,
що по даному об’єкту дуже мало інформації. Крім того, відомо, що в 30-40
роки ХХ ст. документи про творчість видатних зодчих Харкова ХVІІІ-ХІХ
ст.(арх. П.А. Ярославського, А.А. Тону та інших) були передані до
центральних архівів Києва – на той момент столиці України. Тому в
Харкові яких-небудь архівних матеріалів по даному об’єкту не було
виявлено. Всі відомі відомості про «колишнє Казначейство» Харкова
базувались на краєзнавчих дослідженнях О. Лейбфрейда, О. Тиця,
Т.Тихомирової та інших дослідників Харкова.
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На початку 2000-х років будинком «колишнього Казначейства»
займались
спеціалісти
Харківської
філії
інституту
«УкрНДІпроєктреставрація». Однак, дослідні роботи були згорнуті через
відсутність фінансування. Були проведені лише підготовчі роботи до
реставрації.
В 2019-20 роки проектною фірмою «Інститут Градпроєкт» знову були
виконані попередні дослідження, завдання на реставрацію та
пристосування будинку під ІТ- офіс, які були орієнтовані на обґрунтування
прийнятих рішень. Для розробки науково - проєктної документації було
необхідно:
- виконати комплексні наукові дослідження, які включають в себе
детальні обміри, аналіз змін та реконструкцій, технічний стан будинку;
- виявити предмет охорони;
- запропонувати оптимальну схему пристосування, яка б враховувала
архітектурну та історичну цінність об’єкту.
На даний момент виконані всі роботи щодо проекту реставрації та
пристосування пам’ятки, проведені всі стадії узгодження існуючої
документації.
ПРОМОЦІЯ АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ
МЕТОДАМИ ВІРТУАЛЬНОЇ ВАЛОРИЗАЦІЇ
ас. К. Веприцька
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В сучасному світі все більше поширення отримують технології,
пов’язані з віртуальною реальністю. Вони мають високий потенціал і в
сфері промоції світового культурного надбання. В розвинутих країнах
світу кожний музей має свою віртуальну «копію», що за певних умов
дозволяє отримувати доступ до інформації широкому колу людей за
допомогою мережі Інтернет. В Україні цей процес йде дуже повільно, в
багатьох випадках це зумовлено досить низькою обізнаністю в
можливостях цих технологій та відсутністю матеріальної бази.
Досить істотна проблема виникла після анексії Криму, коли на
півострові залишилась значна частина цінних пам’яток, що досліджувалась
нами протягом останніх років. Серед них визначні пам’ятки фортифікації генуезькі фортеці Криму. Відсутність доступу до них стала проблемою не
тільки суспільного, а й наукового характеру. Тому виникла потреба у
визначенні основних засад стратегії комплексної валоризації архітектурноархеологічних об’єктів на прикладі генуезьких фортець Криму.
Комплексна стратегія валоризації має дві складові: фізичну та
віртуальну. При цьому зазначимо, що в близькій перспективі фізична
валоризація генуезьких фортець, як і будь-яких інших пам’яток
архітектурної археології на території Кримського півострова, лишиться
виключно «на папері». Тому була сформована концепція створення
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віртуального музею генуезьких фортець Криму, як апробації частини
стратегії комплексної ревалоризації об’єкту дослідження.
Згідно концепції експозиція складається з наступних елементів:
віртуально відтворених об'ємних моделей фортець, архітектурних деталей,
скульптур та інших артефактів, що мають відношення до генуезького
періоду кримської історії; оцифрованої графічної інформації і архівних
матеріалів з даної тематики. Експозиція має наступну структуру:
відтворення моделей фортець Криму (відокремлені тривимірні моделі з
відеорядом і звуковим супроводом); відтворення екскурсійного маршруту
(поступове зведення моделей елементів фортець в «віртуальне місто»,
яким можна буде переміщуватись); варіанти віртуальних
ігор у
відтворених «умовах фортеці»; відтворення інтер'єрів об'єктів фортець
(інтерактивний маппінг оцифрованих інтер'єрів об'єктів фортець Криму в
придатних для цього приміщеннях); двомірні проекції і роздруковані на 3Д
принтері моделі елементів; віртуальний архів. Такий музей надасть
можливість віддаленого доступу до спадщини, що в свою чергу дозволить
поширити знання про ці пам’ятки, підвищить цікавість до них, буде
сприяти формуванню поважливого відношення до культурного надбання.
ПОРІВНЯННЯ ТРАДИЦІЙ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
НА ОСНОВІ РЕКОНСТРУКЦІЙ НАПІВЗЕМЛЯНОК БЕРЕЗАНІ ТА
БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА
канд. арх., доц. І. Снітко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В останній час традиції міждисциплінарних досліджень все більше
поширюються. Крім того, цікавим є момент розгляду одного типу будівель
в традиціях різних культур та регіонів.
Останні
дослідження
були
зосереджені
на
дослідженні
напівземлянок з двох визначних культурних центрів – Більського
городища та Борисфену (о. Березань). На основі результатів археологічних
досліджень були зроблені спроби відтворити не тільки загальний вигляд
давніх споруд, а і технологію їх будівництва.
На Більському городищі широко представлені напівземдянки різного
ступеню збереженості, що були відкриті Б.А. Шрамком, І.Б. Шрамко, С.А.
Задніковим. Вони дали планіграфічний матеріал для відтворення об’ємнопланувальної структури споруд. Для визначення будівельних матеріалів та
особливостей їх застосування були залучені дані етнографії даної
території, відомості з традицій народного будівництва, враховані
кліматичні умови. На підставі цього визначені висотні характеристики
будівель, особливості формування конструктиву, створення стін та
покрівлі. Припущення отримали перевірку методами експериментальної
археології (зведення моделі в натуральному розмірі в автентичних умовах),
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після чого були внесені деякі корективи в реконструкцію житлової
споруди. Результати корегування отримали реалізацію в масштабному
макеті з відтворенням всього технологічного циклу.
Напівземлянки притаманні і грецькій традиції. Були досліджені дві
напівземлянки, розкриті продовж польових сезонів 2019-2020 рр.
(розкопки В.В. Крутілова, О.І. Смірнова, Д.В. Бондаренко). Отримані дані
дозволили висунути кілька варіантів рішення конструктивної системи
відкритих будівель, що складається з опорних елементів та покриття. Були
розглянуті три варіанти, що відрізнялись за характером просторового
рішення, вибору опорних елементів, форми покриття, технологій зведення
стінових конструкцій, використаних для будівництва матеріалів.
Отримані результати дають досить цікавий матеріал для порівняння
будівельних традиції, особливості використання місцевого матеріалу та
технологічності рішень. Були визначені спільні риси, що стосуються
формування каркасу споруди при умовах використання деревини. Стінова
конструкція має деякі варіації, пов’язані з наявністю дещо різного
місцевого матеріалу. Теж саме стосується і верхнього шару покрівлі.
В наступному передбачені подальші експериментальні дослідження з
відтворення давніх традицій та технологій будівництва для підтвердження
чи спростування сформованих гіпотез.
ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ АВТЕНТИЧНОГО ЗАВЕРШЕННЯ
П’ЯТИКУТНОЇ ВЕЖІ МЕДЖИБІЗЬКОЇ ФОРТЕЦІ
канд. арх., доц. І. Снітко
Харківський національний університет будівництва та архітектури,

пров. н. сп. Т. Вєтрова, зав. сектором археології В. Вєтров
Державний історико - культурний заповідник "Меджибіж"

В рамках робіт над науково-дослідною темою «Лицарська вежа:
архітектурний, фортифікаційний та історичний аспекти у комплексі
Меджибізької фортеці» були проаналізовані графічні зображення серед. –
др. половини ХІХ ст. містечка Меджибіж і п'ятикутної вежі Меджибізької
фортеці. Проведення цього дослідження північно-західної Лицарської вежі
було зумовлене необхідністю отримання інформації про конструктивні
особливості пам'ятки та з'ясування автентичного вигляду її завершення, що
в свою чергу може стати в принаді при визначенні часу будівництва
п'ятикутної вежі в оборонному комплексі Меджибізької фортеці.
Визначення характеру автентичного вигляду завершення вежі є
дискусійним питанням. Автор проекту реставрації Лицарської вежі Євгенія
Лопушинська, спираючись на ряд гравюр ХІХ ст., вважала, що ця
оборонна конструкція була накрита високим гостроконечним шатровим
дахом та ще й оснащена спостережною альтанкою, а зубчастий парапет
(мерлони), який можна бачити на фотографіях початку ХХ ст. - результат
пізнішої перебудови [1].
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Однак, на деяких гравюрах ракурс та перспектива розташування
архітектурних об'єктів дає підстави для сумніву в достовірності
зображення форми даху. Ще одним аргументом, що ставить під сумнів
наявність шатроподібного даху над Лицарською вежею є фотографії кінця
ХІХ-ХХ ст. На них башта вкрита низьким п'ятикратним дахом. Стан даху
не виглядає новим. В описах реконструкції фортеці того часу ми не
знаходимо вказівок про зміну даху [2, 3].
Проаналізувавши усі відомі на цей час графічні зображення
Меджибізької фортеці й вежі та плани Меджибожа, наклавши все це на
сучасний рельєф, можна припустити, що шатровий дах можливо і мав
місто над будівлею на якомусь етапі її чергової перебудови, однак
"альтанка", яку ми бачимо на деяких зображеннях, - це скоріш за все
верхня частина дзвіниці однієї з церков у Меджибожі. І зʼявляється вона
над "баштою" тільки там де фортеця зображена з певного ракурсу.
Таким чином, в обґрунтування реставраційного проекту Є.
Лопушинської вкралась помилка через неповноту графічних джерел на час
складання проекту. Тому, на підставі використання сучасної джерельної
бази та методів 3D моделювання, ми можемо вважати завершення
п'ятикутної вежі Меджибізької фортеці не автентичним. Хоча таке рішення
гармонійно та естетично формує вигляд постмодернової фортеці.
Наскільки можливі були інші варіанти реставраційного рішення на базі
досліджень середини 70-х років минулого сторіччя - це є цікавим
дискусійним питанням наступних наукових пошуків.
Список використаних джерел:
1.
2.

3.
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХЕОЛОГІЧНОМУ ТУРИЗМІ
канд. іст.наук, доц. М. Фомін
Харківська державна академія культури

Цифрова революція, яка особливо прискорилася на початку ХХІ ст.
за своїм впливом на розвиток суспільства стоїть в одному ряду з
неолітичної і промислової. Не оминула вона і туристичну сферу.
Використання Інтернет технологій, соціальних мереж і мобільних додатків
при плануванні подорожей стало сьогодні звичною справою. Така
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практика широко розповсюджена в світі. На жаль, вітчизняні об'єкти
культурно-пізнавального туризму не приділяють цьому питанню
достатньої уваги. Як наслідок туристичні ресурси України - «terra
incognita» для потенційних туристів.
Криза туристичної індустрії, що пов'язана з пандемією привели
фактично до зупинки туристичних потоків. Як результат - виникла
необхідність трансформації ринку туристичних послуг. Все це створило
умови для розвитку внутрішнього туризму. Одним з найбільш цікавих
напрямків є культурно – пізнавальний, та як його туризм. У зв'язку з цим
територія України має значні перспективи. Країна володіє колосальною
кількістю унікальних пам'яток. На жаль, сьогодні багато з них руйнуються,
розкрадаються, артефакти зникають на просторах ринок незаконного обігу
предметів старовини, вивозяться за кордон. З огляду на міжнародний
досвід, одним із шляхів зміни ситуації може стати діджиталізація об’єктів
культурної спадщини, Інтернет - брендінг і активне просування пам’яток в
мережі Інтернет. Такі заходи дозволять інформувати потенційних
мандрівників та популяризувати туристичні дестинації як серед внутрішніх
так і іноземних туристів.
Сучасні технології дозволяють створювати віртуальні тури та навіть
віртуальні музейні експозиції. Важливим кроком у цьому напрямі стала
співпраця компанії Googl та ДАРТ України. Результатом можна вважати
створення карти пам’яток Харківської області. Проект деджіталізації
пам’яток архітектури реалізується в місті Кропивницькому. Серед
найперспективніших об’єктів – пам’ятки археології Миколаївської та
Одеської областей. Цей регіон традиційно приваблює туристів, він
забезпечений як природними так й антропогенними ресурсами, що
додатково підвищують його атрактивність, має розвинену інфраструктуру.
Першочерговим кроком може стати розробка інтернет порталу, який
повинен містити карту з пам’ятками та детальний їх опис. На об’єктах
повинне бути розміщені інформаційні стенди з QR-кодами – посиланнями
на відповідні сторінки. Такі комплексні заходи дозволять розробити
віртуальні тури, які у подальшому можуть стати основою для реальних
туристичних подорожей як вітчизняних так й іноземних туристів.
ГРАФІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ КУП’ЯНСЬКОЇ ФОРТЕЦІ
канд. арх., доц. О. Швиденко, ст. викл. В. Хорошенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Куп’янська фортеця, що не зберіглась до нашого часу, викликає
значний інтерес через те, що вона започаткувала Куп’янськ, що зараз став
одним з найкрупніших міст Харківської області. Наявні сьогодні архівні
документи свідчать, що Куп’янськ було осаджено у 1675-1676 роках, коли
українець Іван Трохимов за приписом воєводи Ромодановського,
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залучивши 8 родин з українських міст, вирішив селитись біля впадіння до
Осколу річки Куп’янки. Фортеця була заснована як частина Ізюмської
лінії, яку завершили у 1679-1680 роках. Ізюмська лінія відносилась до
Білгородського розряду і була відгалуженням раніше побудованої
Білгородської лінії (рос. – Белгородская засечная черта). К 1730-м рокам
фортеця значною мірою втратила своє військове значення.
При створенні графічних реконструкцій фортець Східної України є
можливість застосування 4 типів прямих джерел: вербальний опис,
малюнок, мапа та результати археологічних досліджень. Вони можуть бути
доповнені непрямими джерелами – об’єктами-аналогами, будівельними
традиціями, типами використаної зброї, описом історичних подій,
фольклорними джерелами і т.д.
На теперішній час нам відомо про Куп’янську фортецю 8 архівних
описів фортеці за період 1683 – 1699 років, як свідчать про розбудову
фортеці. Також ми маємо три плани міста Куп’янськ за 1768, 1780 та 1786
роки, на яких нанесені залишки Куп’янської фортеці. Ці плани вдалось
порівняти з сучасною зйомкою міста, завдяки чому територія колишньої
Куп’янської фортеці локалізована, як археологічний шар, але археологами
не досліджена. Більш того, дослідження будівельної історії міста
Куп’янська свідчать про значні земляні роботи на цьому місці у другій
половині ХХ століття. Зважаючи на це, графічні реконструкції Куп’янської
фортеці за 1680, 1689 та 1695-1705 роки, виконані В.Д. Хорошенко у 2021
році, можна розглядати як обґрунтовану гіпотезу, яка значною мірою
спирається на будівельні традиції створення дерев’яних фортець
Московською державою.
Зважаючи, що будівництво дерев’яних фортець було доведено до
рівня уніфікації колод, це стало вагомим аргументом. Як головний аналог
була взята фортеця Яблонов, побудована у 1635 році однією з перших під
час створення Білгородської лінії, що перекривала саме Ізюмський шлях.
Вона знаходиться у 130 км на північ від Куп’янська, і є добре
дослідженою. Але при створенні графічної реконструкції було взято до
уваги, що характерною особливістю Куп’янської фортеці є розміщення
кутових веж під кутом 45ᵒ до стін, що є виключенням для дерев’яних
фортець, а скоріше стає характерним для фортець бастіонного типу, що
почали будувати на Східній Україні лише у 1730-х роках. Було взято до
уваги, що будівельниками скоріше за все були українські поселенці, що
мали свої будівельні традиції. Малоймовірно було, що будівельники
Куп’янської
фортеці
були
знайомі
з
західноєвропейською
фортифікаційною традицією, але не можна відкидати вплив на
будівництво Куп’янської фортеці правобережних та наддніпрянських
фортець.
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНОЇ
СТРУКТУРИ М. КУП’ЯНСЬКА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ст. викл. Г. Дьоміна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Збереження і використання містобудівної спадщини, відновлення і
вдосконалення архітектурного середовища, всього архітектурного вигляду
історичного міста, є важливою умовою сучасної концепції сталого
розвитку історичного міста.
Тема дослідження визначається необхідністю всебічних досліджень
історичного міста та його планувальної структури в контексті
перспективного розвитку містобудівного плану, а також недостатнім
використанням існуючого культурного потенціалу та
культурної
спадщини в сучасних умовах розвитку міста. Планувальна структура на
всіх етапах історичного розвитку дає уявлення про сталий розвиток
історичного міста. В
роботі розглядаються особливості існуючої
планувальної структури і фактори, які вплинули на формування
історичного центру міста, на розвиток його функціональної організації [1,
2]. Простежено проблеми формування
міської інфраструктури,
закономірності структурно-функціональної організації, сучасній стан
історичної забудови та перспективи розвитку міського плану. [3].
Метою дослідження є виявлення принципів формування
історичного міста і аналіз факторів, що впливають на мінливість міського
ландшафту і тенденції розвитку планувальних вузлів в структурі
історичного міста.
Методи дослідження базуються на аналізі та систематизації
наукових публікацій, архівних матеріалів, історичних планів м. Куп'янська.
В роботі використовувалися методи аналізу містобудівних систем Гутнова
О.Е., дослідження факторів впливу на функції і ідентичність історичних
міст в роботах Руденко Л.Г., Кушнарьова К.О.
Результатом дослідження є виділення планувального каркаса
історичного міста (історичне ядро і генеральні зв'язки історичного центру,
історична планувальна структура міста).
Дослідження важливо з точки зору вивчення і збереження історичної
спадщини, розуміння еволюції розвитку історичного міста, а також
розробки історико - архітектурного опорного плану м Куп'янська.
1.
2.
3.
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Підсекція: «Питання теорії та історії архітектури»
СТАНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ РИНКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
НА ТЛІ РУДИМЕНТІВ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ
АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОГО ПРОЄКТУВАННЯ
д-р арх., доц. О. Буряк
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Тривалий перехідний період, який українське зодчество переживає
починаючи з середини 1980-х рр., почався від спроб впровадження таких
регуляторно-стимулюючих засобів, як механізми зонінгового регулювання
та містобудівного кадастру. Цей процес натрапив на незавершений
перерозподіл регуляторних функцій між органами державної влади та
місцевого самоврядування. Національна спілка архітекторів опинилася
осторонь цього перерозподілу.
Ситуація додатково ускладнювалася збереженням численних
інституційних реліктів неринкового, «адміністративно-командного»
управління. Основні зміни відбувалися на «девелоперському» ринку, в той
час як становлення арт-ринку архітектурних об'єктів наштовхнулося на
відсутність таких інституцій, як арт-маркетинг, архітектурознавство і
архітектурна критика. Механізми регулювання, які було складено за
зразками
радянської
епохи,
виявилися
недостатніми
чи
дисфункціональними у просторі «девелоперського» ринку, а тим більше –
у просторі ринку архітектурних об'єктів як творів мистецтва.
Становлення ринкових відносин веде до змін в розподілі праці
в архітектурно-урбаністичному проектуванні. Намітилася диференціація
проектно-консалтингових функцій, проявилися позиції маркетолога,
концептолога, фахівця з розробки брендів та ін. Йде процес формування та
юридичного закріплення місцевих і регіональних систем зонінгу, науковоюридичне забезпечення реставрації, реабілітації та реконструкції
історичних будівель і комплексів, та ін.
Радянське проектування використовувало тільки один підхід до
управління розвитком міст – містобудівний – як проекцію управлінської
функції містоутворення на архітектурну практику. Нова ситуація
актуалізує архітектурні проекції функцій місто регулювання – урбаністику
та стратегування міського розвитку – регіоналістику.
Урбаністика, яка базується на балансі інтересів усіх суб'єктів
міського розвитку, співвідноситься з містобудуванням так само, як
муніципальна практика і ліберальна ідеологія співвідносяться з
тотальністю централізованої влади. Регіоналістика являє собою практику
корекції місця (місії) міст відносно глобальних мереж комунікації та
кооперації і обслуговує інтереси груп прогресорів (традиційні та нові
еліти, корпорації, соціальні верстви, політичні угруповання і т. п.).
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КОМПОЗИЦІЙНА ЛОГІКА МІСТА В КОНТЕКСТІ
ФУНКЦІЙ МІСТОУТВОРЕННЯ, МІСТОРЕГУЛЮВАННЯ
ТА СТРАТЕГУВАННЯ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ
асп. О. Маймескул
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Містобудівна діяльність базується на управлінському підході
«зверху-вниз». Це управлінська практика централістичного типу,
характерна, зокрема, для авторитарних та тоталітарних режимів, яка
дозволяє здійснювати планомірний розвиток композиції міських просторів.
Процеси містоутворення тут позначені планомірністю та системністю, але
при цьому малою гнучкістю. Композиція міста, сформована за допомогою
подібних прийомів, часто стає зручним засобом вираження політичних
амбіцій (наприклад, система московських хмарочосів 1950-х рр., зведених
на перетині ключових магістралей). У 2-й пол. ХХ ст. Харків демонструє
дві протилежні за змістом стратегії містобудівного розвитку – післявоєнну
відбудову міського центру та масову забудову доби індустріального
будівництва 60-х – 80-х рр., – обидві здійснено засобами централізованого
управління просторовим розвитком. На противагу такому способу
управління, урбаністична практика місторегулювання використовує
«низову» ініціативу, тобто зміни відбуваються знизу догори. Реалії
українського муніципального сьогодення знаходяться десь між двома цими
стратегіями: міська влада, за допомогою механізмів регулювання,
успадкованих ще з 1940-х рр., приймає, як і раніше, цілком авторитарні
рішення, що не потребують діалогу з громадою. При цьому «низова»
приватна ініціатива представлена практично виключно великими
забудовниками, справою яких є отримання прибутку, і які налагодили
стійкі форми взаємодії з управлінськими органами, здебільшого
неформальні. У такому випадку цілеспрямована робота над композицією
міста позбавляється зацікавленого суб’єкта, тож практично стає
неможливою, за виключенням фрагментарних кон’юнктурних втручань. В
цілому існуюча міська структура за сучасних методів управління та
контролю наражається на локальні стихійні реалізації, логіка появи котрих
має зовсім не композиційну природу. Натомість за професійною нормою
сучасного управління просторовим розвитком саме розуміння
композиційної логіки міста всіма учасниками процесу стає запорукою
прийняття збалансованих рішень, що забезпечують гармонійний розвиток
міських просторів та, у всякому разі, не руйнують їх композиційної
цілісності. На перший погляд, композиція міста не входить у число
ключових аспектів стратегування міського розвитку, яке покликане
змінити позиції міста на регіональній та світовій арені. Але ж навпаки,
реалізація найбільш вдалих стратегій такого типу системно
супроводжується створенням масштабних архітектурно-містобудівних
проектів, що змінюють ландшафт міста і стають принциповими внесками
до скарбниці світової архітектури. Такими є центр нової бразильської
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столиці Бразиліа, діловий район Дефанс у Парижі, комплекс «Євролілль» у
Великому Ліллі – місті-побратимі Харкова, та ін. Окрім матеріалізації й
унаочнення зміненої регіональної позиції міста, масштабні композиційні
звершення дають специфічний та довготривалий прибуток у якості
підвищення туристичної привабливості міста, яка теж невід’ємна від
конкурентоспроможності міста на глобальній арені. В Харкові першим – і
абсолютно необхідним кроком до такої стратегії має бути артикуляція
архітектурно-містобудівної спадщини міжвоєнної доби («столичного
періоду»), після чого повинен розгорнутися складний, але неминучий
процес набуття містом нового самовизначення в позиції однієї з 15-20
найбільших європейських метрополій, з відповідними висновками для
логіки його композиційного розвитку.
РУШІЙНІ СИЛИ ТА ПРАКТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ
РУХУ ЗА ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕРНІЗМУ
асп. М. Русанова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Щороку в світі все більше об’єктів архітектури сучасного руху
отримуючи суспільне визнання як пам’ятки найвищого, національного чи
всесвітнього значення. Цьому процесові сприяють зусилля міжнародних
організацій, таких як ІКОМОС та ДОКОМОМО. Запорукою успіху
кампанії з виявлення та збереження цих об’єктів є насамперед їх широка
популяризація, привернення до них уваги громадськості.
В Україні рух за виявлення і збереження пам’яток архітектури
модернізму було, фактично, розпочато 1982 р., підготовкою багатотомного
"Зводу пам'яток історії та культури України". В результаті на облік до
переліку об’єктів культурної спадщини національного та місцевого
значення у Харкові ввійшло 68 будівель 1920-х – 1930-х рр. З тих пір
реєстр практично не поповнювався, через малу дослідженість об’єктів, а
статус пам’яток, на жаль, не захищав їх від перебудов та спотворень.
Можливо, вперше жвавий інтерес фахівців і широкого загалу до
архітектури модернізму у нашому місті привернула міжнародна
конференція «Конструктивізм в Україні» (ХДТУБА, 2004), на якій було
поставлено та науково фундовано питання включення Будинку державної
промисловості (харківського Держпрому) в список всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Ця подія стала початком активних досліджень об’єктів
архітектури Харкова столичного періоду та обговорень в серії
міжнародних конференцій Українського Докомомо.
Робота по виявленню і збереженню об’єктів архітектури модернізму
в Харкові триває й розширюється. В Історико-архітектурному опорному
плані міста за 2020 р. було запропоновано введення охоронних зон, у тому
числі 152 га буферної зони навколо пам’ятки національного значення –
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Держпрому – та намічено перелік об’єктів для включення у реєстр
пам’яток, серед яких ансамбль забудови площі Свободи (1й етап: 19251939 рр., 2й етап: 1948-1960 рр.), об’єкти архітекторів конструктивістів:
В. Троценка, П. Фролова, П. Альошина та низки інших. Подальшу долю
цих споруджень поки що не визначено.
Не дивлячись на все більший інтерес громадськості до архітектури
Харкова столичного періоду (про це, зокрема, свідчить успіх запущеного
того ж 2020 р. просвітницького сайту «Конструктивізм-Харків»), процес
включення навіть одного об’єкту у реєстр пам’яток залишається складним,
а робота над комплексом пам’яток є практично неможливою з браку як
наукових обґрунтувань, так і організаційного забезпечення.
ІСТОРИЧНІ ДОЛІ УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ
ПІСЛЯРЕВОЛЮЦІЙНОГО ДВАДЦЯТИЛІТТЯ, ІСТОРІЯ
ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЇЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
канд. арх. Н. Хороян, ст. викл. Л. Рижевцева
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Передумови створення теорії радянського містобудування почали
складатися з кінця XIX ст. на базі закордонного досвіду та в працях і проєктах
вітчизняних архітекторів: Л. Н. Бенуа, В. А. Весніна, М. Г. Диканського,
Г. Д. Дубелір, А. К. Енша, З. Г. Френкеля. В цей же час в Україні працювали
відомі діячі В. І. Бошко, С. М. Драгоманов, М. П. Ковалевський, І. І. Ляшенко,
І. В. Ніколаєв та ін..
В інструкціях відновного періоду проголошувалася необхідність планового
проведення містобудівних заходів як єдино можливого засобу створення
поселень нового типу. Усвідомлення обов'язковості проєкту планування
населеного пункту стало важливим фактором нового способу господарювання.
Одним з найважливіших містобудівних нормативів стало прийняте положення, за
яким кожен населений пункт з населенням понад 5 тис. жителів був повинен
мати проєкт подальшого розвитку розрахований на 30-річний період. Цей проєкт
мав відповідати вимогам санітарної та пожежної безпеки, зручності, краси і
зовнішнього благоустрою, а також господарсько-громадській доцільності.
Одеським інженером, професором політехнічного інституту В. Ф. Івановим була
розроблена методика приблизного розрахунку чисельності населення в житлових
селищах в залежності від кількості проживаючих там робочих, а також був
запропонований спосіб визначення необхідної площі населеного пункту.
Оголошення в Радянському Союзі 1929-1930 рр. великої кількості багатьох
архітектурних конкурсів на різні види колективного житла, житлові осередки,
будинки-комуни тощо традиційно трактують як прояв романтичнореволюційного настрою архітекторів, їх мрію про ідеальне житло. Однак в той
час керівництвом країни була сформульована установка на т. зв. «усуспільнення
побуту», що означало проєктування житла для населення тільки у вигляді різного
роду гуртожитків. Спонтанна професійна романтика і довільне виникнення
46

конкурсних тем були для радянських архітекторів, які у 1930 р. стали
радслужбовцями і втратили юридичне право на самостійну практику, неможливі.
Розробка системи розселення в дусі ідеології усуспільнення побуту,
покликаної виховати «нову людину», напрацювання санітарно-гігієнічних вимог
до структур поселень і будівель, що становлять ці поселення, розробка житлових
осередків і проектних нормалей, пов'язаних з параметрами будівель різного
призначення тощо були вперше акумульовані і представлені як струнка
інструкція для проектувальників. Це й виявляється сучасними дослідниками як
найголовніший доробок післяреволюційного двадцятиріччя у країні.
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ, ПРОПАГАНДИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
УНІКАЛЬНОГО ДОРОБКУ ХАРКІВСЬКОГО АРХІТЕКТУРНОГО
Й УРБАНІСТИЧНОГО АВАНГАРДУ
канд. арх. О. Дерябіна, канд. арх. К. Діденко, доц. І. Попов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вивчення та збереження історичної спадщини є одним з головних
завдань сучасної архітектурної теорії та практики. На жаль, в даний час
багато пам’яток епохи авангарду в нашому місті зазнали непрофесійної
реконструкції. У зв’язку з новими економічними умовами, популярною
стала здача приміщень в оренду, яка призводить до надбудови,
внутрішнього перепланування, організації додаткових входів, псування
фасадів рекламою та вивісками, що не мають відношення до основної
функції будівлі. Все це тягне за собою й трансформацію міського
середовища, зміщення смислових акцентів. Будівлі, що колись панували
в навколишній забудові втрачають свою домінантну роль.
Сьогодні проблема збереження архітектурної спадщини авангарду
вирішується без належного врахування правових, юридичних,
технологічних і економічних аспектів. Існуюче законодавство не дає
юридичного захисту пам’ятникам архітектури від використання сучасних
будівельних технологій. Через відсутність належного контролю з боку
місцевих і національних служб охорони історичного середовища,
не інформованості не тільки громадськості, а й архітекторів з питань
охоронного законодавства, реконструкція призводить до значної втрати
автентичності архітектурного образу історичного середовища міста.
Архітектурна спадщина авангарду в Харкові є не тільки важливим
елементом його історії та культури, а має світове значення й цінність.
Втрата цих об’єктів не може бути виправдана новими пріоритетами в
державній економічній політиці, що віддає перевагу вирішенню нагальних
завдань. Забудова центрів інших великих міст України, а також країн СНД
та Західної Європи, показує приклади вдалого включення нових об’єктів
в історичне середовище міста, демонструє дбайливе ставлення до пам’яті
народу, незважаючи на те, яка оцінка дається минулим подіям сьогодні.
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Однак, ці приклади — швидше виняток, ніж правило, в сучасній
архітектурній практиці. Наявність в Харкові великого числа будівель
епохи авангарду, багато з яких наближаються до сторічного ювілею, дає
можливість проаналізувати ситуацію комплексно та виробити програму
по збереженню й реабілітації унікальної в архітектурно-художньому
та історико-культурному відношенні спадщини. Пошук виходу з ситуації,
що склалася є складним завданням, проте актуальність його вирішення не
викликає сумніву.
СТАНОВЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ
В ХАРКОВІ У 1920-х – 1930-х рр.
канд. арх., доц. Л. Качемцева, канд. арх., доц. О. Гелла
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Особливе місце в історії проектної та будівельної галузі в Україні
ХХ ст. займають 1920-1930-ті роки. Проте саме цей період в становленні
архітектурно-будівельної справи в країні досліджено недостатньо.
Становлення і багаторазова перебудова архітектурно-будівельної
справи в радянській Україні 1920-1930-х багато в чому відображає основні
етапи і протиріччя розвитку державної структури і механізму управління
народним господарством того часу. У процесі розбудови організаційних
структур управління, технології планування і капітального будівництва
взаємодія основних ланок (наукової, проектної та підрядної) часто
піддавалась домінуючому впливу одного блоку будівельного комплексу на
інший, що призводило до небажаних протиріч, та вимагало відповідної
перебудови справи. У 1918-1921 ще не було вибудовано загальносоюзних
органів управління, адміністративно-командна система знаходилась ще в
зародку, взаємозв'язок архітектурно-проектного та підрядного блоків
тільки намацувався, наукові дослідження організовані дуже слабо.
У період відновлення народного господарства (1921-1929)
архітектурно-проектна діяльність не тільки стимулювала, але значно
обганяла можливості будівельної техніки. Місцеві та всесоюзні об’єднання
архітекторів, що виникли, стимулювали розвиток конкуруючих творчих
напрямків, архітектура поступово стала лідером будівельного комплексу;
перед будівельною індустрією проектний блок поставив перспективні цілі,
були створені нові типи споруд, сформульовані нові принципи розселення.
Виникли перші крупні підрядні контори та трести, що працювали на основі
госпрозрахунку, були створені комплексні проектні майстерні, а в главках
– перші галузеві проектно-будівельні структури. Почала формуватися нова
система: єдиний замовник – єдиний проектувальник – єдиний підрядник.
Після 1929 року, у період соціалістичної перебудови народного
господарства, на заміну комплексним стали приходити спеціалізовані
великі проектні та проектно-будівельні організації, поруч з відомчими
створювалися центральні та регіональні проектні контори та бюро.
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Невдовзі, після відмови від НЕПу, зроблено перші кроки до монополізації
будівництва та обмеження діяльності будівельних кооперативів. Після
постанови у 1932 «Про перебудову літературно-художніх організацій»
створено Союз радянських архітекторів (СРА), а всі інші творчі об'єднання
архітекторів, що діяли в СРСР, були ліквідовані. Для цього періоду
характерний комплексний підхід до важливих загальносоюзних
будівництв. З 1932 р. відбувається посилення галузевої системи управління
та збереження впливу науково-проектного блоку на підрядний блок.
ВІДРОДЖЕННЯ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В АРХІТЕКТУРІ
1960-х – 1980-х рр. ЯК ЗМІСТОВНО-КОМПОЗИЦІЙНОЇ
СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ ВУЛИЦЬ МІСТА НА ПРИКЛАДІ
ХАРКОВА
канд. арх., доц. І. Крейзер
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Переламний момент (поворот) у радянській архітектурі 1950-х –
1960-х рр. мав на меті відмову від надлишкового прикрашання споруд, так
званих «надмірностей». Однак, насправді зміни відбулися і на
містобудівному рівні. В плануванні кварталів 1930-х – 1950-х рр.
використовувався характерний для радянської архітектури вказаного
періоду метод ширм. Яскрава парадна забудова по периметру закривала
розміщені в середині кварталу скромні без прикрас двоповерхові будівлі.
Ансамблевість – характерна риса притаманна архітектурі довоєнного і
післявоєнного (Другої Світової війни) періодів. Ще одна характерна риса
цієї архітектури – особливе відношення до оформлення кутів кварталів.
Дуже часто, в будівлях вказаного періоду, в місті Харкові також, кут має
баштове завершення і декоровану поверхню в оформленні стіни. Варіантів
формоутворення багато. Баштові завершення часто мали або мають шпиль.
Характерною є ієрархія висот башт і шпилів (мали значення
функціональне призначення будівлі і відстань від адміністративного
центру). Разом вони утворювали живописний силует центральної частини
міста і слугували візуальними орієнтирами в просторів вулиць.
Зовсім інакше сформовані вулиці в період 1960-х – 1980-х рр.
Будинки вулиць утворюють лінійну систему з розривами, часто кутове
рішення на перехрестях вулиць має просту прямокутну форму без яких
небудь виразностей і оформлень. Однак функцію архітектури як
інструмента пропаганди досягнень соціалізму ніхто не відміняв. Таким
чином, в архітектурі знову постає питання відродження синтезу мистецтв.
Монументально-декоративне мистецтво на фасадах громадських будинків
і цивільних споруд мало виховний характер. На прикладі монументальнодекоративних панно що збереглися на будинках міста Харкова ми можемо
бачити, що у своїх роботах художники зверталися до тем з історичного
минулого нашого міста, теми науково-технічного прогресу, сюжетів з
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життя міста 1970-х рр. Людина в роботах майстрів – творець, вчений,
митець, титан, що долає космос і розщеплює атом. Окрім ідеологічної
складової монументально-декоративні панно на фасадах будівель
виконували ще й композиційну роль у формуванні вулиць міст, в тому
числі і Харкова. Враховувався масштаб вулиць міста чи району, чітко
визначались точки обзору панно, організовувались оглядові майданчики.
При розробці композиційного рішення панно використовувались масштаби
людини – творця, героя і рядової людини.
ЗМІСТ АРХІТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У
ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА СВІТОВОМУ ДОСВІДІ
д-р арх., проф. О. Ремізова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Рефлексія сучасної ситуації у вітчизняній архітектурній освіті
показує, що на тлі гучних декларацій про «європейську інтеграцію»
реальних уявлень про те, що відбувається в західних архітектурних школах
в плані композиційної підготовки ми практично не маємо. Таке протиріччя
призводить нас до усвідомлення необхідності не тільки вивчити західний
досвід постановки композиційного аспекту архітектурної освіти, а й до
рефлексії власних педагогічних традицій і їх порівняння з методиками
провідних вузів зарубіжжя.
З часів «залізної завіси» українська архітектурна школа звикла
існувати у відносній ізоляції. Це призвело до консервації і формалізації
«академічної» системи освіти в цілому і деяких навчальних курсів зокрема,
таких як «Об'ємно-просторова композиція». Остання склалася практично
сто років тому у ВХУТЕМАСі і продовжує викладатися до сих пір. Однак,
аналіз змістовної сторони композиційної підготовки більшості українських
архітектурних вузів показує, що викладання «формальної теорії
композиції» в сучасних умовах явно недостатньо. Зміст художньої освіти
та методи викладання композиції повинні радикально змінюватися і
трансформуватися назустріч сучасним динамічним вимогам, що
висуваються суспільством і ринковою економікою.
Аналіз західного досвіду викладання архітектурної композиції
показує, що з часів навчальних експериментів БАУХАУЗ багато що
змінилося. Композиційна педагогіка повернулася в бік семантичного
аналізу та розвитку композиційної мови архітектури, чому яскравим
прикладом можуть служити педагогічні досліди Роберта Вентурі, описані
ним в його книзі «Уроки Лас-Вегаса», книги Роберта Кріє - «Архітектурна
композиція», «Елементи архітектури», книга Ч. Дженкса «Мова
архітектури постмодернізму», «Ілюстрований довідник європейської
архітектури. Як вчитися архітектурі» Франсіса Д. К. Чиня і багато інших.
Вільна самоорганізація архітектурної професії в світовій практиці
стимулює застосування прикладних досліджень, популярні також соціальні
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опитування, взаємодія з місцевими муніципалітетами, партісіпація,
програми участі та т. п. Все це зобов'язує нас міняти програми і вводити
предмети, що розвивають соціо-культурний кругозір і категоріальне
мислення, вчать студента безперервно навчатися протягом усього
професійного життя.
СУЧАСНИЙ СТАН ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ. ПРОГРАМА «ВЕЛИКА РЕСТАВРАЦІЯ»
ст. викл. Т. Куценко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

За останнє десятиліття ХХ ст. в Україні було закладено основи
загальнодержавного збереження та охорони пам’яток архітектури та
ратифікований цілий ряд конвенцій Ради Європи. Україна стала активно
використовувати у практичній пам’ятко охоронній діяльності рекомендації
хартій ICOMOS і UNESCO. Майже понад 8 тисяч міст і селищ України
мають цінні об’єкти архітектурної спадщини, які треба реставрувати чи
зберігати. Значна частина пам’яток перебуває у плачевному стані, а
подекуди є практично втраченими як для нинішніх, так і для майбутніх
поколінь.
Міністерство культури та інформаційної політики на державному
рівні оголосило програму «Велика реставрація», яка передбачає
відновлення визначних історичних пам’яток та об’єктів архітектурної
спадщини. З березня 2021 р. розпочато прийом заявок на участь у відборі
проектів. Однак, зрозуміло, що ця програма не врятує багато пам’яток
тому, що під час формування рейтингу проектів перевага надається
пам’яткам, які перебувають в аварійному стані, включені до списку
ЮНЕСКО, чи лежать вздовж туристичних маршрутів. Пам’яткі
неоднаково сконцентровані в різних регіонах України. Що робити
пам’яткам культурної спадщини, розташованих у малих містах та
містечках, та належать до комунальної власності? Тільки фахівці можуть
відповісти на ці питання та визначити критерії відбору пам’яток в першу
чергу.
Проте реалізація цієї програми пов’язана з рядом складнощей. Поперше, – це професійний аспект – кадровий дефіцит в галузі реставрації,
відсутність профільних фахівців, які приходять в реставрацію закінчивши
освітні заклади, реставраційних робітників, майстрів, які в змозі
виконувати кваліфіковано роботу, відсутність розробленої освіченими
фахівцями науково-проектної документації. По друге, – це громадський
аспект –відсутність підходу в справі збереження пам’яток та методики
правильного збереження пам’яток і виховання суспільної поваги до
пам’ятки в структурі міської чи селищної тканини, коли стан архітектурної
спадщини залежить вже від освіченості місцевої громадськості. Таким
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чином ця програма поставила дуже багато питань перед фахівцями і
суспільством.
Належне збереження архітектурних пам’яток можливо тільки при
економічній і моральній стійкості держави. На сучасному етапі шлях
збереження історичної спадщини – комерціалізація в утримання пам’ятки.
Симбіоз комерціалізації і відповідальність – це якість успішної реставрації.
МАЙСТРИ МОДЕРНІСТСЬКОГО КОЛА
канд. арх., доц. І. Рябушина, доц. І. Попов,
старш. викл. О. Колесников
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На зламі 1940-1950 рр. в рамках конгресів СІАМ було сформовано
«Команду 10». Це була група молодих архітекторів, які ставили під
великий сумнів авангардну сутність конгресів, відмовлялися розуміти
архітектуру як механічну комбінацію чотирьох функцій (житло, робота,
транспорт, відпочинок) та пропонували нові, більш гуманні концепції
формування архітектури в сукупності з міським дизайном – «людська
асоціація», «кластер», «мобільність» та ін. Майже десятиріччя йшло
протистояння між сталим баченням та новими концепціями, в русі якого
сформувалися новий бруталізм, трохи пізніше структуралізм. На останній
конгрес (1959) був запрошений К. Танге, який презентував ще одне,
народжене в Японії направлення – метаболізм.
Ці
новітні
направлення
являли
собою
трансформацію
модерністських уявлень, чим і ставили крапку на ідеї інтернаціональності
архітектури. Насправді, суцільної однорідності в русі класичного
модернізму не було ніколи, хіба що в гаслах. В різних країнах втілення
постулатів модернізму виходило досить різноманітним, на що впливали
природньо-кліматичні умови, а головне – різні аспекти національних
культур.
Наприклад, витонченість та шарм французів сприяли народженню
теорії картезіанського пуризму, яку й було покладено в основу доктрини
модернізму (Ле Корбюзьє). Прагматичне мислення німців дало поштовх до
розвитку функціональної гілки модернізму (В.Ґропіус), яка здобула
особливої популярності в країнах з близьким менталітетом. Навіть
славетна художня школа БАУХАУЗ – дзеркало функціоналізму – була в
першу чергу орієнтована на промислове виробництво. На промисловість,
але де що інакше, була націлена і славетна формула «менше – значить
більше» (Людвіг Міс ван дер Рое). Мрійливість та експресія італійців дали
світу зовсім унікальну, версію модерністського раціоналізму – ліричну,
просторову, суто італійську (Д. Террані). Кліматична суворість та майже
сакральне відношення до природи фінів породило закритість та деяку
важкість архітектури, але одночасно й віртуозність її включення в існуюче
природне середовище (ранній А. Аалто).
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Можна приводити ще багато прикладів, але й ті, що віще,
демонструють,
яким
різноманітним
був
«міжнародний,
інтернаціональний» модернізм і це – діалектика життя, що безумовно
надихає.
ПОПЕРЕДНИКИ ТА ЛІДЕРИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО РУХУ
канд. арх. Н. Новак, ас. Д. Мосейко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Криза раціоналістичної архітектури в 1960-х роках призвела до того,
що архітектори-постмодерністи стали шукати нові прийоми і техніки
художніх мов для вираження своїх ідей. Вони прагнуть вступити в полілог
з історією, з колегами. Т.ч. вони створюють новий предмет проектної
діяльності - «архітектурно-художній текст», який архітектор повинен
донести замовникам та споживачам. Це призвело до виявлення сенсу і
змісту архітектурного твору, розробці семантики об'єкта. В архітектурній
композиції постмодерністи стали включати поняття сценарію, метафори,
деструкції, знакового змісту об'єкта проектування, нелімітованність,
здатність до трансформації обсягів, частин, елементів. Як вказує
Ч. Дженкс, актуальним стає такі поняття, як постмодерністська іронія, гра,
пастіш [1]. Р. Стерн в численних теоретичних викладах досліджує тему в
сучасному проектуванні [2]. Р. Вентурі в своїх книгах проголошував
основні принципи «новітнього руху». Він один із перших почав
розробляти лінію нового історизму, яка спиралася на іронічних натяках і
відправкам до різних джерел цитування. Він, а пізніше і Ейзенман
висловлять в своїх роботах концепцію заміни модерністських
композиційних прийомів. У роботах М. Грейвза історизм насичений
метафорами, він вибирав з класицизму характерні ознаки, «він ніколи не
репродукував класицизм, а намагався вибрати з нього характерні ознаки та
елементи в кубістичному колажі» [3, с. 22]. Його архітектурна мова
спиралася на творчість Леду, Мікеле Санмикеле. Постмодернізм в
архітектурі охопив велику кількість інтерпретацій та течій, де по-різному
зміщувався фокус розгляду історії, семантики, кодування, цитування. Але
узагальнити можна деякі риси – зв'язок і діалог з навколишнім
середовищем, тимчасовий взаємозв'язок – діалог з часом та широкий
діапазон звернень до різних епох і традицій, смисловий взаємозв'язок –
культурний діалог, звернення до змісту.
1.
2.
3.

Перелік використаних джерел:
Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Дженкс Ч.; [пер. С английского]
– М.: Стройиздат, 1985. – 136 с.
Черкес Б.С., Лінда С.М. «Архітектура сучасності. Остання третина ХХ-початок
ХХІ століть ». Львів, Видавництво Львів.політехнікі, 2010. - 380 с.
Stern R. A. M. Classicism in Context / R. Stern // Architecture on the Edge of
Postmodernism. Collected Essays 1964-1988. - New Haven .: Yale University Press,
2009. - p.149.
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ПОШУК РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ
ТРАДИЦІЙ В КІН. XX - ПОЧ. XXІ СТ.
канд. арх., доц. І. Кудряшова, канд. арх. А. Мартиненко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасній архітектурі регіоналізму відводять надзвичайно важливу
роль. Він виконує функцію експериментального майданчика, де
досліджуються поняття ідентичності та контекстуальності. Метою
регіональної архітектури є продовження будівельних традицій своєї
країни, створення архітектури, що відповідає сучасним запитам.
На тлі всесвітньої глобалізації домінує архітектура міжнародного
зразку. У регіоналізмі є потенціал, який здатний протистояти скороченню
культурного розмаїття, вплинути на рішення проблем, пов'язаних з
виснаженням «формального і змістового різноманіття» в архітектурі [1].
Слід зазначити, що у становленні сучасної архітектури процеси
кросскультурної комунікації відіграють важливу роль. Архітектурні
прийоми, винайдені в результаті звернення до традиційного зодчества,
здатні збагатити світову культуру і привнести в неї нові ідеї.
Підтвердженням інтересу світової громадськості до творчості
регіональних архітекторів є Прітцкерівська премія, за сорокарічну історію
якої до списку лауреатів увійшли архітектори з Іспанії, Португалії,
Бразилії, Мексики, Чилі, Китаю, Японії, Австралії. Майданчиком для
вираження регіональних особливостей архітектури країн світу є
міжнародні виставки. На сьогоднішній день серед архітектурних
регіональних шкіл в якості найяскравіших можна сміливо виділити
архітекторів із країни іспано-португальської мовної групи (Португалія,
Іспанія, Мексика) (Айрес Матеуш, Жоао Мендес, Рікардо Бофілл, Рікардо
Лігоретта), сучасну японську (Кенго Кума, Сігеру Бан, Хіроші Самбуічі),
китайську (Wang Shu, Li Xiaodong Atelier, Tsutsumi & Associates, DnA,
Archi-Union Architects) архітектуру. Окремо слід виділити регіональну
архітектуру країн Перської затоки, над своєрідністю якої працювали
команди зодчих з різних країн світу як іноземних так і місцевих (Жан
Нувель, Юй Мін Пей, Foster + Partners, Dar Al Handasah Architects).
В сучасній регіональній архітектурі спостерігається формування
архітектурних прийомів, що фіксують особливості місцевих культур, їх
найбільш характерні риси, які відповідають традиціям, побуту, менталітету
народу. В творах майстрів регіоналізму присутня повага до культурної
спадщини, особливостей клімату, соціального укладу, традиційних
будівельних матеріалів та технологій.
Список використаних джерел:
1.
Раппапорт А. Г. Пять проблем теории архитектуры XXI века
[Електронний ресурс] / А. Г. Раппапорт // «Вестник Европы» №19-20. – 2007. – Режим
доступу до ресурсу: http://magazines.russ.ru/vestnik/2007/19/ra32.html
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МОДЕРНІСТСЬКИЙ РУХ В ЄВРОПІ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ
В АРХІТЕКТУРІ УКРАЇНИ У МІЖВОЄННІ ЧАСИ (1920–1930 рр.)
канд. арх. І. Акмен
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Модерністський рух масового виробництва початку ХХ ст.
запропонував суспільству прискорену стандартизацію, нові матеріали,
технології і форми споживання, що стало основою впровадження
альтернативних концепцій в архітектурі і містобудуванні. Після Першої
Світової війни, на всі сфери життя поширюється логіка «планізму», яка
була розроблена в США Генрі Фордом і перенесена в архітектуру Луїсом
Каном. Незважаючи на те, що спочатку ідеї Форда стосувалися виключно
реорганізації процесу виробництва і використання трудових ресурсів,
фордизм переробив суспільство на великий конвеєр, яке з часом
перетворилося на суспільство всебічної типології і максимальної
ефективності. У Європі міжвоєнного періоду ідеї фордизму стали зразком
перспективної економіки та сформували модерністську естетику, яка
знайшла відображення у нових архітектурних формах, у створенні міст і
форм буття, маніфестів і своїх героїв: Сант-Еліа, Адольфа Лооса, Еліеля
Саарінена, Марчелло Пьячентіні, Адольберто Либера, Вальтера Ґропіуса,
Тео Ван Дусбурга, Ханнеса Майера, Людвіга Хільберсаймера, Ернста
Мая, Ле Корбюзьє, Огюста Перре тощо. Крім БАУХАУЗ, як
експериментального майданчика модернізму в Європі, німецька група
«Новий Франкфурт» практично реалізувала першу комплексну програму
міського планування і, свого роду, соціального захисту. У Франкфурті,
завдяки політикам, технологам, архітекторам, на чолі з Ернстом Маєм
(відділ міського планування), і дизайнерам, під керівництвом Фріца
Віхерта (директора Школи прикладних мистецтв), стало можливо
впровадження одного з найважливіших міжнародних проектів
«класичного модернізму». На західну, так саме, і на східну Україну
модернізм прийшов в середині 1920-х років в контексті розвитку
європейської
архітектури,
натхненної
німецькою
школою
формоутворення,
раціоналістичними
принципами
планування
і
будівництва. Як і в Європі, ідеї фордизму стали основою при реалізації
проєктів «Велике Запоріжжя», «Дніпробуд» і «Новий Харків». Проєкти
забудови міст Донбасу робили Ойген Кауфман, Ганс Блюменфельд, Пауль
Вейс, Альфред Форбат, Март Стам (план Макіївки, 1932–1933). Цікавим
прикладом модернізму виявилася містобудівна ідея офіцерської колонії в
Луцьку, яку в 1928 році реалізував Адам Куцевіч, а на початку 1930-х
років Сергій Тимошенко прикрасив її модерністськими будівлями.
Європейські модерністи 1920–1930-х років, захоплені соціальними
перетворюваннями, біля 10-ти років працювали поруч з українськими
архітекторами реалізовуючи проєкти «великого будівництва».
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МІСТОБУДІВНА РОЛЬ СКЛАДОВИХ АРХІТЕКТУРНОЇ
ПЛАСТИКИ МОДЕРНУ
ст. викл. О. Леонідова
Харківський національній університет будівництва та архітектури

канд. арх. Т. Кутузова
Херсонський державний аграрно-економічний університет

У різностильових ділянках забудови сучасного міста осередки
архітектури модерну складають, зазвичай, множинність слабко
взаємодіючих акцентів історичного середовища. Серед існуючих
різноманітних класифікаційних систем харківського модерну, саме
питання семантичного узагальнення об’єктів архітектурної пластики у
середовищі залишаються не достатньо дослідженими. В цілях уточнення
процесів відновлення композиційної єдності міста необхідно провести
дослідження ланок просторової додатковості архітектури модерну, об’ємні
форми якої створено на засадах яскравої самодостатності ізольованих
рішень.
Аспекти суджень:
- функціональна різноманітність типології будівель модерну: в
умовах щільної рядкової забудови (громадські заклади та дохідний
будинок) та відокремлених об’ємів (садиба, промислові споруди).
- проектування об’єму будівлі за принципом «зсередини-назовні», де
«зовнішня» горизонталь вуличного фасаду віддзеркалює ступень
пластичного «зшивання» будівель рядкової забудови; вертикаль
підкреслює пластичні акценти з посиленням їх значення у подвоєні
симетрії чи у контрасті асиметрії; тоді як при ущільненні внутрішнього
простору кварталу, взагалі, знята процедура декорування.
- підходи пластичного узагальнення архітектури модерну:
а)
багатоскладове
формоутворення:
досягнення
яскравої
самобутності рішень майже кожної частки будівлі з мінімумом декору;
б) площинне рішення фасадної стіни у розмаїтті виробів її
оздоблення за різними угрупуваннями декору;
- синтетичне узагальнення декору за просторовим статусом будівлі:
а) підвищена стилізація, геометричність форм декору свідчить
центроване місце розташування будівлі;
б) зображувальна умовність та «обгорнутість» надлишковим декором
характерно для будівель тканинної забудови міста
- збереження історичних елементів декору, як однієї з базових
характеристик модерну, сприяє вільному перевтіленню значень
архітектурної пластики (подальшої естетизації символіки, узагальнення
сприйняття до рівня архетипу). Висновок: Збереження архітектурнопластичного декору модерну, який віддзеркалює просторову статусність
будівлі, та посилення стилістичних рис у межах переважного діапазону
характеристик становить засади відновлення композиційної єдності
історичного розпланування.
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АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВЕЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ: МЕЖІ
ДОПУСТИМОГО У ВІДНОСИНАХ
д-р арх., доц. Т. Давідіч
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Від найдавніших часів архітектура була виразним мистецтвом, яке
відображувало певні ідеологічні та образні змісти и шукала адекватних
технічних засобів реалізації. Ці засоби постійно розвивалися – від епохи
будівництва єгипетських пірамід до найсучасніших високих технологій,
які вражають результатами їх впровадження.
Перше будівельне училище з’явилося у Франції в 1740 р. До 1-ї
Світової війни різниця між цивільним інженером та архітектором була
дуже малою, тому що інженери отримували досить потужну архітектурну
підготовку. З середини XX століття, коли вже не стало часу для
формування нової стильової парадигми, паралельно існують дуже різні
архітектурні напрямки, деякі з яких спрямовані у минуле, а деякі – у
майбутнє. Між тим, тепер до програм інженерної підготовки будівельних
ВУЗів основи архітектури вже не входять. Це призвело до цілого ряду
позитивних та негативних наслідків.
Позитивні: нові можливості збільшення поверховості будинків,
збільшення перекриваються прольотів; герметичність конструктивних
сполучень, яка впливає на зменшення тепловтрат; вирішення екологічних
проблем за допомогою нових технологій; значне скорочення термінів
будівництва.
Негативні: ослаблення художньої складової архітектурної діяльності;
порушення масштабу і масштабності будівель і забудови в цілому; втрата
поняття «пропорційності», практична відсутність професійних методів
узгодження розмірів забудови; одноманітність і примітивізм форм,
обумовлена недосконалістю будівельних технологій; неекологічний і
антигуманний характер створюваного середовища; конфліктність нової та
історичної забудови міст; знецінення, спотворення і руйнування
пам'ятників архітектури; застосування неідентичних матеріалів і
конструкцій в реставрації пам'яток архітектури, яке обумовлює
неможливість їх включення до списку світової архітектурної спадщини
ЮНЕСКО.
Найбільш характерні наслідки сучасної ситуації у відносинах
архітектури та будівельної інженерії для Харкова: поява образотворчого
начала в формоутворенні, посилена варіаціями їх колірних рішень і
декоративного освітлення; незначні та випадкові варіації колірних рішень
фасадів, покликаних «оживити» одноманітність типових фасадів масової
забудови; «навішування» стильових елементів на модерністські фасади
при недотриманні масштабності навколишній історичній забудові; сучасні
фантазії на теми історичних стилів та досить невдалі спроби «зробити під
стиль» без достатніх основ його формоутворення.
57

Підсекція «Архітектурне проектування»
ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ «ПАБЛІК-АРТ» В СТРУКТУРІ
СУЧАСНОГО МІСТА
канд. арх., доц. І. Ладигіна, доц. Н. Дубіна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Ландшафтна архітектура, як відомо, оперує просторами. Виразність
простору, його неповторність, композиція створюються за допомогою
засобів ландшафтного дизайну, що в останні десятиліття зазнали
бурхливого розвитку як за кордоном, так і в Україні. На зміну типовому
озелененню та благоустрою, що багато десятиліть зумовлювали характер
середовища радянських міст, прийшли нові можливості формування
ексклюзивних ландшафтних просторів в умовах формування нового
ландшафтного мислення, ринкових відносин та новітніх технологій.
Традиційно основними елементами ландшафтного дизайну, що
служать для організації міських ландшафтних просторів, виступають малі
архітектурні форми – декоративні (формальні) та утилітарні
(функціональні), озеленення – садові композиції, клумби, топіарне
мистецтво, що стає досить популярним. В останні десятиліття у сучасному
мистецтві (contemporary art) з’явився ряд напрямків, що певним чином
впливає на формування ландшафтних просторів за допомогою засобів
ландшафтного дизайну шляхом розгортання їх типології на всіх рівнях.
Одним з таких напрямків, що впливає на становлення ландшафтного
дизайну вважається жанр сучасного мистецтва «publik-art», що за
визначенням М. Є. Вейц, є формою існування сучасного мистецтва поза
художньою інфраструктурою, в громадському просторі, що розрахована на
комунікацію з глядачем, в тому числі з не підготовленим. Проекти «publikart» реалізуються у просторах, що спочатку не передбачалися для їх
демонстрації. Це можуть бути міські площі, сквери, занедбана
індустріальна зона, парки, набережні, пустирі тощо. При цьому, об’єкти
або дійство в рамках «publik-art» відрізняються високим ступенем
контекстуальності та органічного включення в звичайне міське
середовище.
По суті це робота з відкритими вільними міськими просторами, що
ще залишилися у високо урбанізованому середовищі сучасних
мегалополісів. Це не пошуки відтворення знищеного природного оточення,
а скоріше спроба компенсації відчуженості, ізольованості населення у
найкрупніших містах.
1.
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ВИНИКНЕННЯ І ДЕГРАДАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ТЕРИТОРІЇ ЯК
НЕВІД'ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОГО МІСТА
асп. А. Руденко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Протягом багатьох десятиліть, починаючи з кінця XVIIІ – початку
ХІХ століття, саме промислове виробництво зумовлювало міграцію
населення із сільської місцевості у міста, гіпертрофоване екстенсивне
територіальне зростання населених місць, формування на їх основі
агломераційних та надагломерайційних форм розселення, їх поступове
структурування, а в міському середовищі – зміни у характері забудови,
підвищення її щільності, особливо в центральному ядрі, виникнення нових
типів будівель, вичерпаність територіальних ресурсів в межах міста та
поступове скорочення зелених насаджень.
Для України потреба у відновленні деградуючих виробничих
територій у структурі міських поселень в умовах становлення
постіндустріальних відносин збігається з розбудовою незалежної держави
та її інтеграцією в європейську спільноту і здається досить актуальною в
контексті забезпечення подальшої життєдіяльності не тільки окремих міст,
а й усієї системи розселення на території країни.
Відновлення розглядається як невід’ємний елемент загального
процесу формування виробничих територій в структурі міста – складної
динамічної підсистеми, розгорнутої у просторі та часі, що на кожному
етапі свого розвитку демонструє послідовні стани, не тотожні один
одному. Відновлення виробничої території може початися на будь якому
етапі її деградації. Прийняття такого рішення для неї – своєрідна «точка
біфуркації», вихід із кризи та вибір шляхів розвитку.
У всіх випадках відновлення виробничих територій реалізується на
різних ієрархічних рівнях міської системи і має відбуватися стосовно
окремого підприємства, промислового комплексу, вузла, функціональної
зони та всього поселення, оскільки найкрупніші міста, як правило,
включають не одну, а кілька промислових зон в свою структуру. При
цьому відстежується вплив (резонанс) окремого втручання на загальний
стан поселення.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИСОТНОЇ ЗАБУДОВИ ХАРКОВА
У 1960-х – 1990-х рр. ХХ СТ.
ас. Є. Біжко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

З 60-х років ХХ століття для Харкова характерні різкі зміни в галузі
містобудування та архітектури. Після виходу в світ Постанови Уряду «Про
усунення надмірностей у проєктуванні та будівництві» будівельний процес
переводиться на індустріальну основу. Подальше перетворення міста,
пов'язано з його розвитком як найкрупнішого багатофункціонального
індустріального центру. Стрімкий розвиток промисловості зумовив
необхідність вдосконалення існуючих і формування нових індустріальних
територій та підприємств. Зростання персоналу, в свою чергу, потребувало
забезпечення його житлом та об’єктами культурно-побутового
обслуговування. Чисельність населення Харкова на цей час вперше
наблизилася до одного мільйона осіб.
З метою якнайшвидшої ліквідації гострої нестачі житла у місті
розгортається масове типове будівництво з використанням секційних
багатоповерхових будинків (9 – 12 поверхів) та будинків підвищеної
поверховості. Перша в місті 16-поверхова житлова будівля споруджується
у 1974 р. на вулиці Героїв праці, 53. В наступному році на Салтівському
житловому масиві будується вже дев’ять таких будинків. У 1976 р. в 602му мікрорайоні розпочинається спорудження експериментального 24поверхового житлового будинку на 180 квартир.
Формування нових, розширення та реконструкція діючих
виробничих територій також вносить свій вклад у створення структурнопланувальної організації міста не тільки на функціональному, а й на
образно-символічному рівні. З’являються багатоповерхові науководослідні та проектні інститути (12-поверхова будівля ВНДІ
«Кондвентмаш»,
1975
р.,
16-поверховий
Інститут
проблем
машинобудування ім. А. М. Підгорного, 1976 р. та ін.), конструкторські
бюро (15-поверхова будівля центрального КБ заводу "Протон"),
адміністративні (13-поверховий Міжгалузевий територіальний Центр
науково-технічної інформації і пропаганди, 1976 р.) та редакційновидавничі споруди (14-поверховий редакційний корпус поліграфічного
комбінату видавництва «Соціалістична Харківщина», 1975 р.). Вони
розташовуються на головних магістралях міста і часто стають домінантами
нових планувальних утворень та виробничих районів.
У місті з’являються висотні готелі: у 1976 р. 16-поверховий корпус
готелю «Харків», з 1979 р., над Саржиним Яром, 17-поверхова будівля
готелю «Мир», у 1978 р. з південного боку південного залізничного
вокзалу прибудовано 16-поверховий готель «Експрес». Будуються нові
навчальні корпуси: у 1977 р. – 14-поверховий корпус Харківського
політехнічного університету та у 1987 р. – 13-поверхова будівля Академії
громадського харчування.
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Таким чином індустріальна доба розвитку міста була зафіксована
новими висотними домінантами у стилі модернізму, які підкреслювали або
утворювали нові містобудівні вузли Харкова, та органічно доповнювали у
силуеті систему міських вертикалей.
Список використаних джерел:
1. Ю.М. Шкодовский, И.Н. Лаврентьев, А.Ю. Лейбфрейд и Ю.Ю. Полякова. Харьков
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ТОРГІВЕЛЬНО-ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР І МІСТО – СТРУКТУРНА
СПОРІДНЕНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ
ст. викл. А. Борисенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Рекреаційно-комунікаційний простір (РКП) є структуроформуючим
елементом
торгівельно-громадських
центрів
(ТГЦ),
генетично
спорідненим з міським простором. Саме цей елемент забезпечує
функціонування ТГЦ в якості єдиної системи, визначає його структуру.
Основні типи структури ТГЦ, відповідно до нього – екстравертований
(інтегрований), що включає зовнішні зв’язки та об’єкти, які лежать за його
межами, в єдину систему своєї побудови, та інтровертований,
самодостатній і відокремлений від оточуючого середовища. Зародження та
розвиток сучасних ТГЦ тісно пов'язані з реалізацією РКП як захищеного,
контрольованого, ідеалізованого у своєму вигляді середовища.
Сучасні ТГЦ – великі багатофункціональні об’єкти зі складною
внутрішньою структурою. Значним є і їх вплив на міське оточення.
Відповідно до існуючих досліджень, найбільш характерними недоліками
структури великих ТГЦ у містах є інверсія торгівельних фасадів,
автономність, а також неспівмасштабність архітектурних форм та
просторів ТГЦ більш дрібному та диверсифікованому міському
середовищу.
Ці недоліки значною мірою пов’язані з недостатньою або
необміркованою інтеграцією ТГЦ в міське середовище. Часто подібний
комплекс в місті проектується як автономний об’єкт, що ігнорує своє
оточення. Доцільним компромісом і можливістю наблизитися до
просторової складності «природного» міського простору може бути
комплексна, змішана структура, що поєднує відкриті та закриті РКП.
Додатково це надає більше можливостей для гнучкого сезонного
використання та облаштування буферних просторів.
В контексті системного підходу співіснуючі ТГЦ та місто можуть
бути розглянуті як складна система, що складається із двох підсистем –
власне торгівельного комплексу як такого, та сукупності громадських
просторів міста. Системний ефект, що описує користь від змішаного
використання функцій в комплексах, посилюється при взаємопроникненні
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систем. Відповідно до цього, проектувальник оперує зв’язками різного
рівня (функціональними, структурними, візуальними), а також
архітектурними формами фасадів у якості «громадських інтерфейсів»
споруди.
Інтегровані ТГЦ, запроектовані як частина пішохідної структури
міста, здатні позитивно впливати на неї та більш ніж інші підходять для
розміщення в центрах міст. Основними якостями таких комплексів стають
легкість доступу, візуальна відкритість, невимушеність руху між
внутрішнім торгівельним середовищем та прилеглими вулицями, на що
значною мірою впливають архітектура ТГЦ та характер його зв’язків з
існуючою в місті структурою пішохідного руху.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОНОВЛЕННЯ МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ
канд. арх., доц. О. Вахніченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вимоги до якості міського середовища – це вимоги людини, яка
прагне почувати себе комфортно там, де вона живе, працює та відпочиває.
Міське середовище містить в своєму складі багато територій, які
підлягають модернізації та кардинальній перебудові: здеградовані
промислові території та об'єкти; занедбані або невідповідні території
громадської та житлової забудови. Проблема одноманітнітності міського
середовища, байдужість та закритість оточуючої забудови, занедбаність
вулиць, майданів та зелених територій існують у багатьох містах. Тому
постає питання, що можливо зробити у місті, щоб зберегти його
ідентичність та створити в ньому простір для людини.
Міський простір з часом видозмінюється, застаріває або втрачає свої
функціональні показники. Проблемою також є обмеження території та її
ущільнення, особливо у центральних частинах, де у денний час
сконцентрована велика кількість населення мiста. Реорганізація та
переосмислення міського середовища повинно стати пріоритетом для
місцевої громади. Існує багато просторів, які ми бачимо кожного дня, але
проходимо повз них, а деякі навіть воліємо оминати. Наявність
зруйнованих або напівзруйнованих об’єктів у межах історичних ареалів
міст також викликають дисонанс у загальній структурі забудови.
Оновлення міського простору може стосуватись окремого об’єкта,
включати відкриті міські простори: майдани, сквери, вулиці, парки, двори
або поєднувати обидва типи. Широкий спектр можливостей для
вдосконалення міських просторів як в центральній, так і в периферійній
частині міста демонструють втілені проекти: Tainan Spring у Тайвані – це
приклад ревіталізації колишнього торгового центру під міський
громадський простір; колишня промислова зона у Вільнюсі по вул. Паупіо
перетворилася на сучасний житловий район; реновація заводу
“Промприлад” у Івано-Франківську – активізація життєдіяльності об'єкта
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за рахунок багатофункціональності простору; Jam Factory Art Center –
центр сучасного мистецтва та платформа для міжнародної співпраці у
Львові; у країнаї Європи та США простежується велика кількість проектів
перебудови міських вулиць з урахуванням пріоритету пішоходів та
велосипедистів, збільшення озеленення.
Міський простір – поле для створення середовища, яке направлене
на
розвиток
соціальних,
культурних,
економічних
аспектів,
функціонального різноманіття та загального підвищення рівня потенціалу
міської території.
Перелік використаних джерел:
1. Гел Йен. Міста для людей./ переклад з англ.О.Любарської. К.: Основи, 2018. 280 с.
2. Як ревіталізація робить збиткові промислові об'єкти привабливими для інвестицій.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРИНЦИПІВ МІСЬКОГО ОНОВЛЕННЯ
«ДЖЕНТРИФІКАЦІЇ» СУЧАСНОГО МІСТА
канд. арх., доц. О. Мироненко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При всій змістовності термін «джентрифікація», який все частіше
використовується для опису останніх змін в постіндустріальному місті,
створений для опису процесів міського поновлення, точніше процесу, що
поєднує в собі приплив капіталовкладень у вже існуючі об'єкти
нерухомості
зниженої
цінності.
Причиною
джентрифікації
є
деіндустріалізація колишніх промислових центрів і скорочення робочих
місць в міській межі. В умовах нормального політичного та економічного
розвитку міста джентрифікація має позитивні і негативні сторони, і може
бути певним чином скоригована муніципалітетами, які працюють на благо
городян. Чи є джентрифікація однозначним добром чи злом - сказати
неможливо, її лише можна використовувати на благо міста, але в ній
завжди є «ті, хто програв». Коротко кажучи, джентрифікація несе
позитивний економічний імпульс для міста, який досягається за рахунок
зростаючої соціальної нерівності. Старі і малопривабливі міські райони
спершу виявляються заселені людьми з невисоким достатком, які не мають
можливості вільно вибирати місце для проживання в силу обмеженості
пропозиції дешевого житла. В європейських містах дуже часто такими
районами ставали робочі квартали, що виникали навколо старого міського
центру в кінці XIX століття. В середині XX століття зарплати робітників
дозволили цьому міському класу почати виїжджати в приватні будинки
ближче до зелених зон за місто, а їх старе житло стали займати менш
забезпечені громадяни. В кінці XX століття ці квартали, що володіють
дуже характерним виглядом, починають набувати популярності серед
молодих представників креативного класу, які починають потихеньку
переїжджати в подібні райони в пошуках нового досвіду міського
проживання і більш низьких цін. Схожі приклади «джентрифікації через
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культуру» можна знайти у багатьох містах в усьому світі, і подібні
починання не можна не визнати ефективними, оскільки вони стають
центрами тяжіння для проектів подальшого розвитку, створюючи місцю
позитивний, добре впізнаваний імідж, що привертає інвесторів і потрібний
шар потенційних клієнтів. Це також пояснює, чому в інших проектах
реконструкції промислових районів (перебудовуються головним чином під
офіси) свідомо використовується стратегія, яку Шерон Зукін називає
«капіталізацією за допомогою культури».
Наприклад, "Суперкілен" (довжина 750 м, площа 30 000 м2, бюджет
7,7 млн. євро). Ця відкрита зона (30 000 м2) розташована в районі
Ньорребро в Копенгагені, одному з найбільш неблагополучних і,
одночасно, етнічно різноманітних муніципальних утворень Данії.
Багатофункціональне оснащення цього простору, арт-об'єкти, що
нагадують про рідні країни жителів району, а також яскрава вимостка –
виділяють цей проект з безлічі подібних.
АРХІТЕКТУРА ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМУ:
ІСТОРИЧНІ ОБРАЗИ ТА ЕСТЕТИЧНІ СМАКИ СЬОГОДЕННЯ
д-р арх. доц. П. Солобай, асп. О. Кузьменко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Питання церковного будівництва дають все більше тем для розмови.
Усе частіше ми чуємо про те, чи варто будувати та як будуть сприйматись
будівлі православних храмів зі використанням таких сучасних матеріалів
як склопластик, стекло, фібробетон. Це викликає бурхливі дискусії.
⠀Чи всі храми, які зводяться сьогодні у відповідності до церковної
традиції, гідні свого високого призначення та часу? Безумовно, кожен храм
– це святиня, дім Господній. Однак якщо говорити про архітектурні
рішення, то «на висоті» далеко не кожен.
В архітектурному співтоваристві протягом багатьох років ведеться
пошук вигляду православного храму нашого часу, який не був би простою
копією творінь минулих епох, або компіляцією деталей декількох
пам'ятників. Значна частина фахівців вважають неприпустимим
використання матеріалів-імітацій: пластика, нітриду титану (покриття, що
імітує позолоту) тощо. Інші ж, у свою чергу, не бачать у цьому нічого
поганого. Досліджуючи сучасну ситуацію їз храмобудівництва маємо, що
з'являються і вельми гідні церковні будівлі, і невдалі і ... посередні – тобто
зведені майже без врахування естетичних принципів, «за коштами», аби
було, де служити.
Автори даної роботи згодні з основним девізом, яким керувалися
майстри минулого: «Храм повинен бути гідним свого часу».
Якщо зазирнути в історію, то побачимо, що і сам православний храм у
ході свого розвитку неодноразово змінював свої форму і пластичну
структуру. На його «одяг» була мода залежно від часу і стану естетичної
культури. Так що нам заважає сьогодні зробити крок до такого творіння,
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до такого піднесення духу та творчості? Одного бажання і спрямованості
тут, мабуть, буде недостатньо. Необхідний ще й час, щоб перебудувати
нашу свідомість, наш світогляд і наше мислення, щоб надолужити той час,
яке було втрачено нами на шляху історичного розвитку і яке загальмувало
еволюцію православного храму на ціле століття.
Перелік використаних джерел:
1. Н. В. Брунов. Покровский собор. Храм Василия Блаженного в Москве. М.
Искусство, 1988г.
2. Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Под общ. ред. А.В. Власова, Н.Я.
Колли, Н.В. Баранова. - М.: 1966- 1977.

Секція «Архітектурні конструкції»
НАПРЯМКИ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ДЕРЕВИНИ
к.т.н., доц. Н. Іванова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Широкому розповсюдженню деревини, у тому числі як
конструкційного матеріалу, в усі часи сприяли її гарні фізично-механічні
властивості. Галузі застосування лісоматеріалу включають п'ять основних
областей: як допоміжний матеріал, при виробництві будівельномонтажних робіт; як несучі дерев'яні конструкції; як єдиний матеріал
малоповерхового домобудівництва; матеріал покрівельних настилів, лати
та як столярні вироби.
Сучасне будівництво пропонує багатий вибір будівельних
матеріалів. Але деревина як традиційний міцний, екологічний,
декоративний та теплий матеріал залишається затребуваним.
Руйнування деревини та поширення грибкової інфекції відбувається
дуже швидко. Тому наука приділяє багато уваги шляхам приведення
деревини до рівня сучасного конкурентоздатного матеріалу, шляхам
ревіталізації деревини.
Технологи розробили ряд захисних засобів, призначених для додання
деревині властивостей, що сприяють зведенню уразливості деревини до
мінімуму.
Ці засоби можна класифікувати за кількома ознаками: за типом; за
областю застосування, за хімічним складом; за принципом дії:
Однак, фахівці стверджують, що недостатньо тільки одного з
перелічених засобів захисту деревини – захист повинен бути комплексним.
Тому, останнім часом, все більше виразна тенденція до комбінації
декількох компонентів одночасно.
До сучасних засобів покращення властивостей деревини віднесені
біозахистні та вогнезахистні методи захисту. Були розроблені
вогнебіозахисні матеріали, комбіновані пропитки.
Захисно-декоративні покриття обов'язково містять в собі фунгіцидні
(протигрибкові) компоненти.
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Фарби, використовувані для фарбування зовнішніх дерев'яних
поверхонь, повинні мати підвищену еластичність та активні речовини для
захисту від шкідників.
На даний час відомі різні рецептури просочувальних складів, як
водні, так і синтетичні розчини солей (антипіренів). Введення в них
антисептиків дозволяє охороняти деревину ще й від біоруйнування.
Таким чином, технології обробки та захисту деревини застосовують
сучасні наукові досягнення, покращують та доповнюють її природні якості
та можливості, що робить цей унікальний матеріал все більш доцільним
для використання його в сучасному та майбутньому будівництві, служить
його ревіталізації у сучасному житті.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО
БУДІВНИЦТВА
к.т.н., доц. Н. Іванова, асп. А. Єсіпов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасному світі можна зазначити високий рівень популярності
традиційних, екологічно чистих матеріалів. Головним з них є деревина. Це
можна пояснити не тільки екологічністю сировини, а й тим, що сучасні
методи обробки суттєво поліпшують її експлуатаційні характеристики та
істотно поширюють сферу застосування.
Будівельний матеріал деревина отримав широке розповсюдження
завдяки гарним фізично-механічним властивостям. Їхні прояви оказали
вплив на галузі та структуру застосування цього матеріалу. Застосування
деревини для сучасного будівництва включає в себе п'ять основних
областей: допоміжний матеріал при виробництві будівельно-монтажних
робіт; несучі конструкції; малоповерхове домобудівництво; покрівельні
настили, лати; столярні вироби. Достатньо новим напрямом застосування
деревини є використання її у багатоповерховому та висотному будівництві.
Найбільш очевидний фактор привабливості домобудівництва з
деревини – його екологічність. Крім того, що дерево – один з небагатьох
поновлюваних ресурсів в будівництві, воно ще й дозволяє зменшити
викиди вуглекислого газу, поглинає з атмосфери шкідливий CO2 і утримує
його як вуглець. Згідно з європейським рейтингом, самим екологічним
стіновим матеріалом вважається деревина, але в тому випадку, якщо вона
не оброблена антисептиками, антипіренами, лаками з високим рівнем
вмісту летучих органічних сполук (VOC). Але необроблене дерево
недовговічне, і в сучасному будівництві його не завжди можна
застосувати. Вихід – використовувати для оброблення і покриття деревини
виключно екологічно сертифіковані лакофарбові матеріали, застосувати
оброблену деревину тільки зовні будинку або всередині закритої
конструкції.
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Із трендом на натуральність та екологічність повертається
популярність дерев’яних будинків, які частина фахівців вважає найкращим
матеріалом для будівництва. Правильно зведений дім має природну
терморегуляцію: у них комфортно та прохолодно влітку та тепло взимку,
тому опалювати такий дім не настільки дорого; дерев’яні будинки –
довговічні, у дерев’яних будинках ризик виникнення пожежі не більше,
ніж в інших; грамотно підібрані та оброблені конструкції запобігають
появі комах та плісняви.
Архітектурно-будівельна спільнота приділяє сучасному будівництву
з деревини не менш серйозної уваги, ніж цегляним чи бетонним будовам.
Тому актуальність деревини для сучасного екологічного будівництва
постійно зростає та важко переоцінити.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МАЛОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ
БУДИНКИ. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
ст. викл. В. Демент'єв, ст. викл. О. Янтовська
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Енергетична ефективність будівлі – властивість об'єкта та його
інженерних систем забезпечувати оптимальний рівень витрат теплової
енергії для підтримки заданих параметрів мікроклімату приміщень [1].
Залежно від рівня енергоспоживання будівля може бути віднесена до
одного з класів: «пасивний будинок», «будинок нульової енергії» або
«активний будинок». З кожним роком, у зв'язку з постійним підвищенням
цін на енергоносії, все більш актуальною стає необхідність розробки
проектів енергоефективних індивідуальних малоповерхових житлових
будинків, що використовують системи автономного опалення.
При проектуванні енергоефективного індивідуального житлового
будинку необхідно враховувати природно-кліматичні, екологічні,
містобудівні, планувальні, конструктивні, інженерні, архітектурностилістичні, естетичні, соціальні та економічні фактори, які впливають на
формування архітектурних рішень що приймаються. Рішення
архітектурних задач, в ході проектування такого об'єкта, передбачає
розгляд його як єдиної енергетичної системи, всі елементи якої – форма,
орієнтація, огороджувальні конструкції, сонцезахисні пристрої, системи
мікроклімату і т. д. – енергетично взаємопов'язані між собою. Такий підхід
дозволить розробити комплексні проектні рішення об'ємно-планувальних,
естетичних, конструктивних, інженерних, економічних, санітарногігієнічних і екологічних задач.
Використання, наряду з традиційними, специфічних композиційних
прийомів і засобів, таких як: асиметричність, матеріал оздоблення фасадів,
проста геометрія плану, масштабна відповідність, застосування елементів
геліоархітектури і уловлювання енергії вітру, включення елементів живої
природи дозволить створити не тільки особливу архітектурну виразність
67

енергоефективних будівель малої поверховості, а й отримати можливість
використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії [2]. Розробка
архітектурних рішень оптимального функціонального планування повинна
об'єднувати принципи теплового зонування з використанням «буферних
зон». Вибір огороджувальних конструкцій, матеріалів зовнішнього і
внутрішнього оздоблення, елементів заповнення світлових прорізів
повинен відповідати умовам екологічності, енергоощадності та
комфортності енергоефективного індивідуального житлового будинку що
проектується.
Список використаних джерел:
1. ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель. – К.: Мінрегіонбуд України,
2017.– 31 с.
2. Файст В. Основные положения по проектированию пассивных домов.
В.Файст. Пер. с. нем. с доп. под ред. А. Е. Елохова Москва.: АСВ, 2008. 144 с.

Секція «Бетон»
ДЕКОРАТИВНІ СКЛОБЕТОНИ
д-р техн.наук, проф. В. Сопов, асп. О. Корх
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Наразі, вибір оздоблювальних матеріалів повинен базуватися не
тільки на основі естетичних характеристик, а також на основі фізичних
характеристик (довговічність, зносостійкість, стираність і т.д.).
Вибагливість щодо останніх характеристик пов’язана з всесвітньою
стурбованістю питаннями розумного споживання природних ресурсів та
застосування технологій сталого розвитку.
Бетон є одним з найвитриваліших матеріалів, внаслідок чого він має
широкий перелік застосувань. Завдяки розвитку хімічної галузі, з’явилася
велика кількість хімічних добавок, пігментів та наповнювачів для бетону, з
допомогою яких можна отримати бетон не тільки функціонального
призначення, але ще і декоративного. Такі покриття допоможуть вирішити
проблему пошуку довговічних декоративних матеріалів. Але, як відомо,
галузь виробництва бетонів робить великий вклад в руйнування озонового
шару та є активним споживачем природних ресурсів.
Останнім часом набирають популярність бетони на скляному
заповнювачі, так як їх можна використовувати як екологічний
декоративний матеріал. Заповнювачі у вигляді скляного бою скорочують
використання природного каменю, а також створюють неповторний
зовнішній вигляд. Таке покриття можуть бути заміною для вартісного
тераццо, технологія виготовлення якого передбачає використання
декоративних заповнювачів (маршмур, кварц і т.д.).
Найпоширенішим виробами зі склобетону є стільниці, перегородки
та тротуарні стежки. Оскільки в кожному виробі використовується
різноманітна суміш скла, а скло завжди розташовується по-різному,
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кожний декоративний елемент буде унікальним. Нещодавно також були
розроблені ультрафіолетові заповнювачі, які світяться вночі. Вони є
альтернативою природного світла для зменшення світлового забруднення
та використання електроенергії в темний період доби. Тротуарні стежки
або стільниці виготовленні з поєднанням скляного та заповнювачем, який
світиться допоможе зекономити не тільки фінансові ресурси, але і
природні. Технологія виготовлення всіх цих виробів однакова та
передбачає полірування готового покриття для оголення скляних часток
від цементної пасти. Також є два шляхи додавання заповнювачу: під час
змішування всіх компонентів бетонної суміші або «розсіювання» скляних
чіпсів по поверхні бетонної суміші, залитої у форму.
Під час вибору матеріалів для оздоблення, потрібно також
враховувати, що у склобетоні може утворюватися гель лужного металу,
який розширюється т викликає руйнування. Але вже існують заходи, які
допоможуть стримувати розвиток реакції утворення даного гелю.
АНАЛІЗ ПРИЧИН РУЙНУВАННЯ БЕТОНУ МОСТОВИХ СПОРУД
д-р техн.наук, проф. В. Сопов, асп. В. Сімін
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Проблема довговічності залізобетонних конструкцій мостових
споруд однозначно пов’язана із їх життєвим циклом. Коректна оцінка
ресурсу споруди складна, оскільки вимагає врахування агресивної дії
навколишнього середовища, зміни фізико-механічних властивостей
залізобетону із часом.
На дорогах загального користування згідно даних Аналітичної
експертної системи управління мостами (АЕСУМ) експлуатується 16 155
мостів, з них на дорогах державного значення – 5 845 мостів, на дорогах
місцевого значення – 10 310.
На даний час на дорогах загального користування не відповідають
сучасним нормам 10 000 мостів, з них 4 203 мости – на дорогах
державного значення та 6 062 моста на дорогах місцевого значення. Аналіз
за експлуатаційним станом показує, що на дорогах державного значення у
непрацездатному стані перебуває – 119 мостів (3 %), у обмежено
працездатному – 1026 мостів (25 %), у працездатному – 2383 (58 %), у
обмежено справному – 458 (11 %), у справному стані – 103 споруди (3 %).
Для аналізу причин руйнування проводяться обстеження мостів
згідно чинних ДБН В.2.3-6:2009 «Споруди транспорту. Мости та труби.
Обстеження та випробування». Використання результатів обстежень дає
можливість виявити проблемні місця в системі мостових споруд та
забезпечить можливість прийняття відповідних рішень.
За результатами обстеження було встановлено, що основними
дефектами і причинами руйнування конструкцій залізобетонних мостів, на
наш погляд, є наступне.
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На початковій стадії – неналежне виконання будівельних і
ремонтних робіт; невідповідність вимогам діючих нормативних
документів; недостатній захисний шар бетону в конструкції в комплексі з
порушенням гідроізоляції, що призводить до карбонізації бетону, корозії
арматури внаслідок просочування солей хлоридів, які застосовуються в
зимовий період для боротьби із заледенінням на дорожніх магістралях.
На стадії експлуатації – руйнування та пошкодження гідроізоляції
(внаслідок неналежної експлуатації, або неякісного її влаштування);
незабезпечення належного водовідводу з мостової споруди та на підходах
до неї; руйнування укріплення конусів, затікання води, замокання,
утворення сталактитів, карбонізації бетону, руйнування захисного шару,
корозії арматури.
Основною причиною руйнування бетонних конструкцій мостових
споруд є дія знакозмінних температур на зволожений бетон, особливо в
період міжсезоння, коли за один день може спостерігатися кілька циклів
заморожування і відтавання.
БЕТОН ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ
д-р техн.наук, проф. В. Сопов, ст. викл. О. Полупан
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Зростання забруднення атмосферного повітря та «електромагнітного
засмічення довкілля» значно підвищує загрозу здоров’ю міського
населення і настійно вимагає необхідності пошуку ефективних варіантів
розв'язання цих екологічних проблем.
Згідно з останніми дослідженнями вчених, найбільшу шкоду
навколишньому середовищу спричиняють транспорт, промисловість,
енергетика та сільське господарство, супутникові та стільникові системи
зв’язку, комп’ютерні системи обробки інформації, Інтернет, побутова
електронна і мікрохвильова апаратура. Захист від електромагнітного
забруднення можливий за рахунок використання у складі бетону
модифікованих вуглецевих наночастинок.
Протягом 19-20 століть дослідження властивостей будівельних
матеріалів були можливі лише на макромасштабі. Однак у останні
десятиріччя були розроблені нові матеріали, регулювання властивостей
яких здійснюється на нанорівні. Розуміння в наномасштабі характеру
взаємодії цементної матриці з іншими компонентами бетону, застосування
нанодисперсних наповнювачів надає можливість розробці поліпшеного
бетону з підвищеними експлуатаційними властивостями та довговічністю.
Враховуючи постійно зростаючий фон електромагнітного
випромінювання невпинно зростає інтерес до створення екрануючих ЕМВ
композитів, в яких використовуються нанокарбонові матеріали, такі як
нановолокна, нанотрубки, нанонитки, вуглецеві наночастинки. У зв’язку з
тим, що нанорозмірні наповнювачі мають ряд переваг з точки зору їх
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структурних та електричних властивостей над традиційними вуглецевими
наповнювачами (вуглецеві волокна, зола і т.д.), добавки нановуглецових
матеріалів можуть грати ключову роль у досягненні високого ступеня
поглинання електромагнітного випромінювання в матеріалах на основі
портландцементу. Більш того, як показано в вуглецеві нанотрубки можуть
впливати на гідратацію цементу на ранніх стадіях твердіння і що між
цементною пастою і вуглецевими нанотрубками можливий міцний зв'язок.
Але, незважаючи на актуальність та безперечну потребу в створенні
сучасних композитних будівельних, матеріалів, які поряд з високими
характеристиками міцності виконують функції захисту людини та об’єктів
від
забруднення
атмосферного
повітря
і
електромагнітного
випромінювання, в даний час не тільки не існує технологій їх виробництва,
але і наукові дослідження по створенню таких матеріалів носять одиничній
характер.
На даний час у світі існує багато фірм, які випускають різноманітні
радіопоглинальні покриття, призначені для облицювання стель, стін та
підлог універсальних безвідлунних камер і екранованих приміщень, що
забезпечують умови проведення високоточних вимірів радіоелектронної
апаратури та антенної техніки. Але здебільшого, це матеріали на основі
металу або композитні матеріали, що складаються з металевої підкладки,
феритового і діелектричного матеріалів, з'єднаних у збірну панель за
допомогою клею.
Розроблено методи отримання композиційних матеріалів полімернановуглець та встановлено залежність між структурно-морфологічними
властивостями наповнювача та параметрами перколяції таких
композиційних матеріалів, досліджено їх електрофізичні властивості,
показано, що при концентраціях нановуглецевих наповнювачів менш ніж
10 ваг.% відбуваються основні функціональні зміни характеристик
композиційних матеріалів: фазові, електричні, магнітні, електродинамічні.
Розроблено
різноманітні
матеріали
із
заданим
розподілом
електропровідних та магнітних частинок наповнювачів для використання
їх як екранів електромагнітного випромінювання (ЕМВ). Показано, що
варіювання типу, концентрації наповнювача і характеру просторового
розподілу наповнювачів в цементних композитах дозволяє змінювати в
широких межах характеристики екранування ЕМВ цими матеріалами –
коефіцієнти відбиття та поглинання ЕМВ.
У сучасних умовах екологічна безпека будівель і споруд багато в
чому сприяє сталому розвитку міст і поселень. Пропонуємі нами
наноструктуровані матеріали на основі цементу будуть призначені для
виготовлення ефективних склофібробетонних екранів захисту від
шкідливого впливу електромагнітного випромінювання та для очищенні
атмосферного повітря від шкідливих вихлопних газів. Це насамперед
житлові будівлі та підприємства, які знаходяться поблизу потужних
передавальних станцій: станцій мобільного зв’язку, мереж цифрової
передачі даних, наземних радарів та веж забезпечення Інтернет зв’язку, та
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транспортних шляхів з інтенсивним рухом. З другого боку, екрануючі
композити з малим коефіцієнтом відбиття мають подвійне призначення
при застосуванні їх як елементів технології Стелс. Це дозволить зменшити
вірогідність визначення військових об’єктів за допомогою локаторів,
значно зменшити радіус виявлення і підвищити життєздатність військової
техніки і персоналу.
ПОЛІМЕРНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ СПОРУД
к.т.н., доц. К. Латорець
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В даний час спектр захисних покриттів, що пропонуються різними
фірмами і розробниками для захисту бетону, дуже широкий. В основному
це гідроізоляційні покриття вітчизняного і зарубіжного виробництва, які
показали високий позитивний ефект на різних технічних об'єктах.
Інтенсивність і спрямованість корозійних процесів в бетонних
спорудах обумовлена дією великої кількості різноманітних фізичних і
хімічних чинників. Повний облік їх, особливо в натурних умовах, досить
проблематичний
або
практично
неможливий.
Дослідженнями
мікробіологів життєдіяльність мікроорганізмів на поверхні конструкцій
визнана в даний час в якості одного з вирішальних умов виникнення
корозійних руйнувань бетонних споруд різного призначення.
Тому, при розробці цільових матеріалів для захисту бетонних споруд
від корозії, слід враховувати їх стійкість до біологічно агресивних
середовищ, обумовленим життєдіяльністю мікроорганізмів.
C перебігом часу відбувається руйнування матеріалів, які захищають
від агресивних середовищ підвальні приміщення. В результаті чого
починають руйнуватися стіни підвального приміщення, а всередині
приміщення утворюються цвіль, грибок і конденсат. У більшості випадків
це відбувається після їх підтоплення ґрунтовими або осадовими водами.
Основними причинами, які призвели до руйнування гідроізоляційного
шару в підвалі, можуть бути: неякісний гідроізоляційний захист
фундаменту, що виступає в якості стін приміщення; наявність наскрізних
отворів в стіні приміщення (зазвичай це відбувається в процесі усадки
фундаменту); недостатня герметичність швів будівельного матеріалу;
неякісний монтаж дренажної системи та водостоку.
Для усунення перерахованих вище наслідків, необхідно створити
високоефективну гідроізоляцію як зовні підвалу, так і всередині.
Комбінований варіант гідроізоляції є найбільш надійним і ефективним.
В даний час використовується величезний спектр різних матеріалів
для створення гідроізоляції.
Ефективність захисних покриттів, застосовуваних при ремонті
будівельних об'єктів, тривалий час піддавалися дії навколишнього
середовища, залежить не тільки від якості матеріалу покриття та
дотримання технології, але і від стану поверхні будівельних конструкцій,
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яка змінилася в тій чи іншій мірі в період експлуатації. Крім того, існує
ймовірність використання при ремонтно-відновлювальних роботах
матеріалів і композицій, розрахованих на конструкції, поверхня яких лише
незначно змінилася під дією середовища.
ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ
к.т.н., доц. Л.Буцька
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В сфері інноваційної діяльності будівельної сфери, не дивлячись на
велику кількість досліджень, умови, в яких вони працюють, відрізняються
динамізмом, тому, щоб визначити їх здатність до потенційного розвитку
з’являється необхідність здійснення аналізу сучасного стану та прогнозів
збільшення інноваційної активності у будівництві, що і аргументує високу
актуальність даної теми для дослідження. Building Information Modeling
(BIM), в перекладі з англійської мови означає інформаційне моделювання
будівель (споруд). Дана технологія ґрунтується на об’єднаному
проектуванні конструкторів, архітекторів, інженерів та технологів. За
допомогою BIM створюється віртуальна модель будівельної конструкції
використовуючи інженерно-технічні мережі та архітектурні рішення
комплексно. Дана модель застосовується протягом усього періоду робіт,
розпочинаючи зі створення проекту та проектно-кошторисної документації
до експлуатації будівельних об’єктів. проектування за допомогою
технології BIM та їх виробництво надає можливість не тільки
індивідуально підходити до вирішення поставлених задач, а й сприяє
успішному рішенню завдань в будівельному циклі, експлуатації та
ремонту. Наразі можна стверджувати, що такий підхід має успішний
досвід у застосуванні в провідних західних країнах, адже застосування
BIM дає мільярдні прибутки, тому його визнано як пріоритетна технологія
для будівельної галузі у всіх високорозвинених країнах.
Для того, щоб створити об’ємну модель будівлі, що проектується, в
технологіях BIM використовується чітко структурована база даних, в якій
міститься всі інформація, включаючи технічну та економічну. Кожен
фахівець має можливість працювати з об’єктом за допомогою розділеної
технології. При цьому, зміна кожного параметра в об’єктах буде
автоматично передано всім залежним об’єктам та відбудеться їх
перерахування. Такий спосіб реалізації дозволяє скоротити час на
вирішення усіх змін в технологічному ланцюжку будь-якої системи, адже
всі параметри перераховуються в інформаційному комплексі BIM. Всі
зміни відображаються у візуалізації, специфікації, а також іншому
графічному поданні об’єктів. BIM надає можливість замовникам та
проектувальникам бачити будівельний об’єкт в об’ємному виконанні за
рахунок технології, яка надає можливість будувати 3D-модель по заданих
параметрах побудови. Така модель дозволяє проектувальникам
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здійснювати точний аналіз об’єкта, прийняти зміни та інші
конструкторські рішення ще на етапі створення проекту, не
використовуючи додатковий час та кошти на вирішення проблем під час
будівництва. Використовуючи комплексний підхід в проектуванні,
інформаційна модель також складає весь фінансовий план витрат на
реалізацію даного проекту.
ОСНОВНІ ВИДИ ПІДЛОГ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ
к.т.н., доц. Ю. Гіль
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Пристрій промислових підлог має важливе значення для подальшої
експлуатації приміщень [1].
За видами матеріалів промислові підлоги поділяють на:
1. Бетонні – влаштовують в цехах з підвищеною вологістю, при
попаданні на підлогу мінеральних масел і органічних розчинників. Вони
мають високу міцність проти механічних впливів внаслідок інтенсивного
руху транспорту, падіння предметів.
2. Асфальтобетонні – виконують із суміші бітуму з мінеральним
порошком, піском, щебенем або гравієм. Такі покриття не допускають рух
транспорту на гусеничному ходу, а також значні удари.
3. Наливні – мають гладку безшовну матову поверхню, хорошу
стійкість до стирання, агресивних середовищ, а так само вологостійкість.
Залежно від виду полімерів, що входять до покриттів, розрізняють
епоксидні, поліуретанові, епоксидно-уретанові, метилметакрилатні.
4. Фарбувальні – не підходять для використання в приміщеннях, де є
високі механічні навантаження. Вони застосовуються там, де необхідно
дотримувати гігієнічні та санітарні норми.
5. Зміцнені сухими сумішами – на стадії бетонування в верхній шар
бетону додаються сухі зміцнювачі (суміш твердих зносостійких
наповнювачів, високоміцного портландцементу, різних добавок).
За
конструктивними
особливостями
промислові
підлоги
класифікуються:
1. Залежно від кількості шарів: багатошарові конструкції – при
необхідності вирівнювання або посилення нижчележачих бетонних шарів,
забезпечення гідро- або термоізоляційних шарів; одношарові конструкції –
застосовуються при відсутності яких-небудь спеціальних вимог.
2. Залежно від типу армування: армовані стрижневою або
фіброарматурою – мають високий рівень опірності як механічним впливам,
так і хімічним речовинам; неармовані – використовуються при відсутності
серйозних механічних або хімічних впливів на підлоги.
3 Залежно від варіантів поверхневого шару: зі зміцненим верхнім
шаром; із полімерним покриттям.
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Матеріали для виготовлення підлог повинні вибиратися з
урахуванням характеру виробничих впливів, а також вимог, виконання
яких забезпечить їх експлуатаційну надійність і довговічність.
Перелік використаних джерел:
1. Казлитин С.А. Фибробетон для тяжелонагруженных полов: дисс…
канд.техн.наук: 05.23.05 / Белгородский государственный технологический
университет имени В. Г. Шухова. Белгород, 2012. 167 с.

SIKA® DILATEC® SYSTEM БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА
ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ І ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ШВІВ І ПРИМИКАНЬ
к.т.н., доц. А. Сінякін
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Складні технологічні завдання, сміливі архітектурні проекти і
позиція лідера в області гідроізоляції мотивують компанію Sika® вкладати
мільйони євро щорічно в розробку нових матеріалів і модернізацію
існуючих технологій. Зокрема, в останні роки компанія працювала над
удосконаленням технології рулонної гідроізоляції, яке дозволило б:
• значно поліпшити герметичність примикання до різних основах;
• спростити і здешевити гідроізоляцію складних вузлів;
• забезпечити надійне з'єднання несумісних раніше матеріалів;
• застосовувати технології відновлюваних гідроізоляційних систем в
конструкціях, де колись вони були недоступні.
В результаті була розроблена система Sika® Dilatec® System включає
лінійку еластичних стрічок на основі ПВХ Sika® Dilatec® Tapes і
двокомпонентний епоксидний клей Sikadur®-Combiflex.
Sika® Dilatec® Tapes це готові до
застосування стрічки з ПВХ стійкого
до бітумних матеріалів і УФвипромінювання, що відрізняються
шириною і конфігурацією краю з
нетканого текстилю.
Стрічки дозволяють надійно та
професійно виконати переходи:
• від бетону до ПВХ-мембрані або до
бітумної мембрані;
• від ПВХ-мембрани до рідкої поліуретанової мембрані або до бітумної
мембрані;
• а також виконати надійну герметизацію швів між бетонними елементами
і швів в гідроізоляційних покриттях з бітумних мембран. Міцно
інтегрований в структуру стрічки текстильний край дозволяє досягти
бездоганного примикання стрічки до основи.
Перераховані вище комбінації переходів від одного матеріалу до
іншого допомагають легко вирішити цілий ряд завдань, раніше видавалися
непосильними або надзвичайно складними.
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Застосування системи Sika® Dilatec® System дозволяє значно
поліпшити існуючі технології гідроізоляції підземних споруд, мостів,
покрівель і резервуарів. Дана система забезпечує водонепроникні
закінчення гідроізоляції, дає можливість комбінувати гідроізоляційні
матеріали, в тому числі, хімічно несумісні. Гідроізоляція на основі
бітумних рулонних матеріалів також може бути вдосконалена, отримавши
надійні закінчення і деформаційні шви.
МАТЕРІАЛИ ТА ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ЗАХИСНИХ
ПОКРИТТІВ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
к.т.н., доц. В. Гуркаленко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Під час експлуатації будівельної конструкції дебільшого страждає
гідроізоляція приміщення. Недостатність гідроізоляції має серйозні
наслідки: волога завдає шкоди опорним конструкціям будівель, викликає
корозію металевих елементів, поступово руйнуються стіни фундаменту,
що впливає на надійність і довговічність всього будинку. Щоб уникнути
цього, необхідно створювати високоефективну гідроізоляцію.
Існує два способи гідроізоляції: зовнішня та внутрішня. Зовнішня
виконується ще на стадії спорудження фундаменту. Існує декілька
варіантів: обмазувальна, штукатурна, обклеювальна. Матеріали для
гідроізоляції можна розділити на декілька категорій, які залежить від
способу нанесення і від принципу дії: обмазувальні, гідрофобні
(ін'єкційні), обклеювальні (рулонні), проникаючі.
До категорії обмазувальних матеріалів в основному входять різного
роду мастики на основі бітуму, цементу або полімерів. Деякі наносяться в
холодному вигляді, інші в гарячому. 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 різні за складом: суміш може бути бітумною,
бітумно-полімерною, полімерною та полимерцементною, до якої належить
склад Sika® TopSeal-107, рідке скло. Гідроізоляція на цементно-полімерній
основі застосовується при внутрішніх і зовнішніх роботах.
Рідке скло найчастіше наносять зовні фундаменту. Основна вимога міцна і рівна поверхня без жирових і масляних плям. Є і інший варіант
використання рідкого скла. Його вносять в цементний штукатурний
розчин, яким обробляють стінки підвалу усередині. Такі суміші створюють
відмінний гідрозахисний шар.
Обклеювальна гідроізоляція може бути використана як зовні, так і
зсередини. Для цього стінки фундаменту вирівнюють, обробляють
бітумною емульсією, потім укладають рулони смугами.
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Проникаюча гідроізоляція в основному використовується для
внутрішньої обробки з метою збільшення водонепроникнення бетону. Це
суміш, в яку входять цемент, кварцевий пісок і активні хімічні добавки, які
проникають углиб бетонної конструкції, закупорюючи капіляри.
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, які
стикаючись з водою, починають тверднути.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ФОТОКАТАЛІТИЧНОГО
БЕТОНУ
д-р техн.наук, проф. В. Сопов, асп. Н. Шишко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В даний час забруднення міст є однією з найважливіших проблем.
Процес урбанізації створює високу щільність вуличної мережі, забудови,
населення, транспорту та промислових підприємств, що потребує високого
споживання енергії та одночасно виділяє велику кількість забруднюючих
речовин в атмосферу, наслідком чого є забруднення атмосфери, водного
середовища, зростання кількості відходів. Забруднення повітря є однією з
найсерйозніших екологічних проблем у містах. Воно несе загрозу
рослинності, тваринам, матеріалам та, що найважливіше, здоров’ю
людини. У зв'язку з цим набирають популярність будівельні матеріали, які
мають властивості самоочищатися і збагачувати повітря киснем.
Створення подібних матеріалів стало можливо завдяки процесу
фотокаталізу.
Завдяки процесу фотокаталізу є можливість проводити очищення
повітря і води. Гідроксильні радикали та супероксидні аніони є сильними
окислювачами та відновниками відповідно. Вони можуть реагувати з
молекулами забруднювачів, адсорбованих на фотокаталітичній поверхні,
таких як NOx або вуглеводні, з утворенням азотної кислоти, карбонової
кислоти або вуглекислого газу.
Таким чином, застосування TiО2 в бетоні спрямоване на досягнення
двох основних ефектів – самоочищення від бруду і очищення атмосфери за
рахунок окислення оксидів азоту (NOx) до СO2 і Н2О в результаті
фотокаталізу. Це дає можливість зменшувати вміст шкідливих газів в
повітрі поруч з поверхнею приблизно на 80%. Основними забруднювачами
довкілля виступають гази SO2, NOx, COx, бензол, поліциклічні ароматичні
вуглеводні.
Будматеріали, які містять фотокаталізатор, менш схильні до
руйнування під впливом навколишнього середовища. Область матеріалів, в
яких може застосовуватися дане покриття, не обмежена, має місце
застосування як в асфальтових і бетонних покриттях, так і з нанесенням
тонкої плівки з TiO2 на скло.
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У сучасному світі все більш актуальною стає проблема поліпшення
якості повітря, для її вирішення використання сучасних будівельних
матеріалів грає важливу роль. Досліджень, які присвячені експлуатації та
розробки фотокаталітичних покриттів на сьогоднішній день недостатньо, а
на території нашої країни вони практично відсутні. Тема розробки
фотокаталітичних покриттів є досить актуальною і потребує подальших
наукових досліджень в даній області.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ КАМ’ЯНОЇ
БРУЩАТКИ
к.т.н., доц. Л. Першина, к.т.н., доц. О. Макаренко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Дорожні кам’яні покриття, які застосовувались з часів глибокої
давнини, знов затребувані в сучасному будівництві. Брущатка – це
спеціально виготовлені прямокутні камені (бруски) твердих порід для
улаштування бруківок. В Україні є достатньо родовищ гірських порід
(граніту, базальту, діориту, лабрадориту, габро, сланцю, кварциту,
пісковику й ін.), придатних для виробництва брущатки. Більшість
брущатки, яка пропонується на українському будівельному ринку,
виготовляється в Україні, і тільки незначна частина експортується з
Туреччини, Іспанії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Індії й інших країн.
Експлуатаційні характеристики брущатки з природного каменю
регламентуються ДСТУ Б EN 1342:2007. Кам’яна брущатка
характеризується рядом безсумнівних переваг: екологічність; високі
показники міцності на стиск (не менш 100 МПа), міцності на згин,
ударостійкості, термостійкості, морозостійкості (не менш 100 циклів);
низькі показники стираності і водопоглинання (у гранітної брущатки –
0,2%); стійкість до шкідливих рідин і хімічних речовин, до УФвипромінювання, до коливань температури і вологості; естетична
привабливість; широкий діапазон розмірів, форм, кольорів і способів
укладання; легкість демонтажу; можливість багаторазового повторного
використання; висока довговічність. Недоліками є висока ціна як самого
матеріалу, так і робіт з його укладання; необхідність строгого
дотримування технології монтажу покриття; слизькість покриття в
зимовий період; низьке зчеплення коліс автотранспорту з дорогою під час
опадів; ускладнена ходьба у взутті на підборах.
Ціна кам’яної брущатки залежить від країни та компанії виробника,
типу та властивостей гірської породи, способу виготовлення та текстурної
обробки поверхні брущатки. Ціна більшості брущатки знаходиться в двох
цінових діапазонах: від 150 до 500 грн./м2 та від 500 до 1000 грн./м2.
Найбільш доступною за ціною є колота брущатка без додаткової обробки.
Самим дорогим варіантом є повнопиляна термооброблена брущатка.
Фігурна брущатка дорожча за кубоподібну та прямокутну. Порівняно
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низькою є ціна брущатки з піщанику, а найвищою - ціна брущатки з
травертину, оскільки це цілком імпортна продукція.
Завдяки своїм функціональним властивостям, високій довговічності,
естетичній досконалості та екологічній безпеці кам’яна бруківка і надалі
буде широко використовуватися при мощенні доріг, вулиць, майданів та
інших об’єктів. Повернення до традицій минулого та покращання
економічної ситуації може посприяти більшому поширенню кам’яної
брущатки в Україні.
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОСОЧЕННЯ МАЛОГАБАРИТНИХ
(ШТУЧНИХ) ВИРОБІВ
к.т.н., доц. А. Гасанов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Перед просоченням необхідно провести сушку і дегазацію виробів.
Відповідно до рекомендацій НДІЗБ час витримки бетонних виробів
під вакуумом перед початком просочення для практичних цілей можна
підібрати орієнтовно в залежності від марки бетону і товщини виробу.
Повне просочення бетонних виробів можливе за умови проведення
процесу вологонасичення в кілька етапів у зазначеній послідовності:
1 – дегазація пористого простору; 2 – збереження в виробі вакууму
методом ізоляції вироба газонепроникненою плівкою; 3 – занурення
провакуумірованного пористого вироба, покритого плівкою, в просочуючу
рідину; 4 – видалення непроникненої плівки; 5 – створення в просочуючій
рідині надлишкового тиску, яке забезпечує прискорення процесу
заповнення порів і капілярів.
Після цього камеру можна розгерметизувати, а зразок, зі збереженим
внутрішнім вакуумом, переміщати і занурювати в розплавлену
просочуючу термопластичну речовину «В» (з більш високою
температурою розплаву, ніж речовина «А»). Речовина «В» розплавляє
захисну плівку з речовини «А», проникає в вакуумований зразок,
заповнюючи його пористу структуру. Для досягнення більш глибокого
просочення, за допомогою насоса, в камері можливе створення
додаткового надлишкового тиску.
Коефіцієнт посилення міцності за рахунок просочення (Ку)
приблизно відповідає аналогічному показнику бетонів, просочених
стиролом. Для підтвердження теоретичних припущень про досягнення
максимально
повного
насичення
порового
простору
зразків
дрібнозернистого бетону проведені практичні досліди просочення
композиційних матеріалів в режимі двухстадійного просочення.
Для проведення випробувань до і після просочення зразків бетону
різних складів застосовувалися просочуючі склади на основі натрієвого
рідкого скла (Na2ОSiО2), з включенням водного розчину кремнефторіду
натрію (Na2SiF6), який необхідний для ініціювання процесу твердіння
рідини в пористому просторі бетону. Кількість введеного Na2SiF6 в
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просочуючому складі визначено дослідним шляхом за швидкістю
твердіння Na2ОSiО2 + Na2SiF6 в масі.
Зразки (40мм× 40мм × 40мм) бетонних кубів різного водоцементного
співвідношення просочили складом натрієвого рідкого скла з додаванням
кремнефторіда натрію в якості затверджувача. Результати експериментів
показують, що міцність бетону на стиск після просочення збільшилася в
два рази (Ку=2,1), водопоглинання знизилося з 5% до 1 %.

Секція «Будівельні матеріали та вироби»
ВПЛИВ СПІВВІДНОШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО В’ЯЖУЧОГО ТА
ПОЛІМЕРНОГО ЗВ’ЯЗУЮЧОГО НА МЕХАНІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
д-р техн. наук, доц. Т. Костюк; к. т. н., доц. І. Казімагомедов;
ст. гр.ТХ-31 К. Ільєнко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Полімермінеральні матеріали одержують на основі двох в'яжучих
речовин: мінеральної і полімерної, що тверднуть спільно. Основна
характеристика їх складу - співвідношення (по масі) полімерного
компонента і мінерального в'яжучого. Витрата полімерів становить 2...20%
від маси мінерального в'яжучого, але їх вартість у 10...100 разів вища.
В роботі у якості полімерного зв’язуючого було використано
полівінілацетатну (ПВА) емульсію, що містила: полівінілацетат,
полівініловий спирт, дібутілфталат і воду. Сухий залишок становив 50%.
Оскільки полівінілацетат і полівініловий спирт містять сильно полярні
групи (С(О)СН3,–ОН), то когезійна міцність полімерних плівок буде
характеризуватися, як всіма видами міжмолекулярної взаємодії між
макромолекулами полівінілацетату і полівінілового спирту, так і
утворенням між ними водневих зв'язків.
Також в роботі було застосовано Акронал 290 – водну дисперсію
сополімера эфіру акрилової кислоти і стиролу. Було сформовано зразки з
полімермінерального композиту. Зразок №1- контрольний зразок з гіпсу
будівельного, зразок №2 і зразок №4 містили додатково полівінілацетатну і
стиролову дисперсії у кількості 0,5% за сухим залишком відповідно; зразки
№3 і №5 містили додатково полівінілацетатну і стиролову дисперсії у
кількості 1% за сухим залишком відповідно (результати досліджень
представлено на рис. 1).
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Рис.1. Підвищення міцності
гіпсу будівельного від вмісту
полімерного зв’язуючого.

На основі отриманих результатів було
емульсії і 1% стиролакрилової дисперсії
будівельного на стиск у 2 рази.
Міцність на згин зростає майже у 1,7 рази при
Стиролакрилова дисперсія малоефективна
підвищення Rзг.

визначено, що 0,5% ПВА
підвищує міцність гіпсу
застосуванні ПВА емульсії.
у гіпсових складах для

ЗАСТОСУВАННЯ ВОДОРОЗЧИННОГО ПОЛІМЕРУ ЯК
КОМПОНЕНТУ БЕТОНУ
д-р техн. наук, доц. Т. Костюк; ст. викл. О. Деденьова;
к. т. н., доц. О. Дьоміна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Взаємний вплив мінерального в'яжучого і полімерного зв'язуючого
призводить до утворення нового композиційного полімерцементного
матеріалу. Полімерцементні матеріали (ПЦМ) зазвичай володіють високою
адгезією до інших матеріалів, яка у багато разів перевищує адгезію
вихідного мінерального в'яжучого. Їх відрізняє висока зносостійкість і
стійкість до ударних дій. Таким композитам можна надати високу
морозостійкість, водонепроникність, стабільні високі діелектричні та інші
спеціальні властивості. Модуль пружності ПЦМ знижується при
збільшенні вмісту полімеру.
Істотний вплив невеликих кількостей полімерного зв'язуючого на
властивості ПЦМ пояснюється їх структурними особливостями, тобто
характером розташування в матриці полімеру мінерального в'яжучого.
Полімерне зв’язуюче утворює пружні прошарки між кристалічними
новоутвореннями мінерального в'яжучого, адсорбується на поверхні
частинок заповнювача і завдяки високим адгезійним властивостям
підвищує міцність і деформативність матеріалу при розтягу і вигину.
Частина полімеру закриває пори, знижуючи водопоглинення матеріалу,
підвищуючи його морозостійкість і водонепроникність.
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Висока адгезія полімерцементних сумішей до інших матеріалів
також пояснюється присутністю в матеріалі полімерного зв'язуючого, яке
концентрується на поверхні розділу „старий матеріал - полімерцементна
суміш".
Фізико-хімічні дослідження проведені в роботі (рис.1) виявили
стільниковий характер тверднення полімерної матриці у ПЦМ: вона
утворює своєрідний просторовий каркас, що запобігає утворенню
структурних напружень при твердінні цементу (рис.2), підвищує адгезійну
міцність і морозостійкість, знижує водопоглинення.

Рис.1. Утворення полімерної
матриці у полімерцементному композиті з
водорозчинним полімером

Рис.2. Твердіння цементної
складової у стільниках полімерної
матриц

ЗМІНА МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІПСОБЕТОНУ
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МІНЕРАЛЬНИХ І СИНТЕТИЧНИХ
АРМУЮЧИХ ВОЛОКОН
д-р т.н., доц. Т. Костюк; к.т.н., доц. М. Салія; к.т.н., доц. М. Якименко;
ст. гр. ТХ-31 Л. Бадай
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Стійкий попит гіпсу як будівельного матеріалу пояснюється
наступними перевагами. Екологічність: не викликає алергію та підтримує
сприятливий мікроклімат у приміщенні. Стійкість до пожеж: не підтримує
горіння і здатен тривалий час витримувати вплив температур до 700°С та
виділяти вологу, зупиняючи поширення вогню. Відмінною рисою
будівельного гіпсу від інших в'яжучих матеріалів (цемент, вапняне тісто) є
здатність розширюватись при твердінні. Має низьку теплопровідність та
середню густину при достатньо високій міцності. Поряд з
оздоблювальними гіпсовими матеріалами значний попит має і
конструкційний гіпсобетон для улаштування перегородок. Отже
підвищення міцності матеріалів з гіпсового в’яжучого є актуальною
задачею.
Було проведено експерименти з модифікації гіпсу будівельного марки
Г-4 (рис.1), тонко дисперсною добавкою аморфного кремнезему і
поліпропіленовою та базальтовою мікрофібрами. Вміст добавок до 1,2%
було обмежено технологічними можливостями приготування суміші.
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Рис. 1. Залежність міцності гіпсу будівельного від вмісту дисперсної добавки
аморфного кремнезему (а):1-границя міцності при згині через 2год, 2- те саме після
висихання, 3- границя міцності при стиску через 2год, 4 – те саме після висихання;
поліпропіленової мікрофібри (б): 1-границя міцності при згині через 2год, 2- те саме
після висихання, 3- границя міцності при стиску через 2год, 4 – те саме після
висихання.

Отримані результати досліджень показали, що введення
поліпропіленової та базальтової мікрофібри у межах до 1,2% однаково (у 5
разів) підвищує марку гіпсу. Але процес технологічність одержання
гіпсобетону з поліпропіленовою фіброю набагато вище. Введення
тонкодисперсного аморфного кремнезему до 1,2% підвищує марку гіпсу у
2 рази.
ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ БЕТОННИХ ТРУБ ПРИ
РОЗТЯГУВАННІ
к.т.н., доц. І. Казімагомедов, к.т.н., доц. Башір Юніс,
к.т.н., доц. М. Токарєв, асп. Саад Салем
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Матеріали, що застосовуються для устрою водопроводу, повинні
бути міцними, водонепроникними, стійкими проти корозії і стирання,
гладкими (для зменшення опорів, що виникають при русі рідин) і
дешевими. Оптимальними та най поширеними в світовій практиці
іригаційного будівництва є неармовані бетонні труби.
При приведенні і виявленні способів отримання бетону підвищеної
міцності шляхом його модифікації найміцніший бетон був отриманий при
комплексному впливі модифікаторів.
У роботі досліджено вплив комплексної модифікації бетону на
зростання його міцності при розтягуванні у часі. Результати досліджень
проілюстровано графіками на рис.1.
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Рис 1. Вплив часу на міцність при розтягуванні
1 – Контрольний склад; 2- з додаванням 0,15% поліпропіленового волокна від маси
цементу, 3 - з додаванням шламу 12,5% + ВГЦ-12,5% від маси цементу; 4 - з
додаванням шламу 12,5% + ВГЦ-12,5% + Sika Antifreeze9 - 1% від маси цементу; 5 - з
додаванням 0,15% поліпропіленового волокон +шламу 12,5% + ВГЦ-12,5% + Sika
Antifreeze9 -1% від маси цементу.

З графіку видно, що найміцніший бетон був отриманий при
комплексному впливі модифікатора 0,15% поліпропіленових волокон
+шламу12,5% + ВГЦ-12,5% + Sika Antifreeze9 -1%; , де Rbt = 63 кгс/см2.
Отже комплексна модифікація дає можливість отримати бетон для
труб, які можуть бути використані замість залізобетонних для
низьконапірного іригаційного водовідведення.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СКЛОВОЛОКНА У ЛУЖНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ФІБРОБЕТОНУ
к.т.н, ас. Т. Наливайко, ст. гр. П-31 К. Аманова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для оцінки лугостійкості скловолокна у мікроструктурі
фіброцементу проведено експериментальне дослідження прискореним
способом шляхом кип'ятіння волокна в насиченому розчині вапна за
методикою Пащенко А.А [1]. Зразки вихідного скловолокна кип'ятили в
насиченому розчині гідроксиду кальцію з рН = 9,1 протягом 4 годин.
Скляні волокна 2г розташовували у термостійку колбу 500 мл, заливали
250 мл насиченого розчину Ca(OH)2, закривали трубкою з вапном и
розміщували в термостат с температурою 900С. Насичений розчин, що
імітував рідку фазу твердіючого цементу складався з розчину: в 1 л води
додано 2,28 г/л Na2O; 2,38 г/л К2О; 1,00г/л СаО.
В якості порівняння скловолокно кип'ятили в розчині гідроксиду
кальцію з додаванням нанокремнезема в кількості 0,8 % від маси цементу.
За результатами експерименту, вихідне скловолокно до кип'ятіння
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характеризується рівною і гладкою поверхнею, після кип'ятіння видно
сліди взаємодії вапна з волокном, що викликає появу дефектів і
новоутворень на поверхні.
Поверхня волокна [2], прокип’яченого з додаванням в розчин
нанокремнезема, залишилася гладкою і рівною з незначними
вкрапленнями новоутворень, продуктів взаємодії нанокремнезема з
вапном.
Аналізуючи показники міцності складів з вихідним волокном і після
кип'ятіння з додаванням нанокремнезема, слід зазначити, що ефект
збільшення міцності склав 57-65% в порівнянні з контрольним.
Нанокремнезем, володіючи розвиненою питомою поверхнею і
підвищеною хімічною активністю, взаємодіє з вапном, яке утворюється
при гідратації цементу, запобігаючи корозії скловолокна. Це позначається
на збільшенні міцності цементного каменю і посилення армуючого ефекту
скляної фібри.
Перелік використаних джерел:
1. Пащенко А.А., Сербии В.П. Исследование стойкости стекловолокнистой арматуры
в фиброцементе // Фибробетон его применение в строительстве. Сборник научных
трудов под ред. Б.А. Крылова, К.М. Королева, - М.,-1979
2. Сопов В.П., Шаповаленко М.В. Компьютерное моделирование структуры - основа
создания виртуальных бетонов // Строительные материалы и изделия. - 2011. - № 6.
- С. 5-9.
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Секція «Водопостачання, каналізація і гідравліка»
ДО РОЗРАХУНКУ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ВІДСТІЙНИКІВ
д-р техн.наук, проф. С. Епоян, к.т.н., доц. Г. Сухоруков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

к.т.н. В. Волков, к.т.н. В. Яркін
Комунальне підприємство «Харківводоканал»

З давніх часів людству відомі способи відстоювання води. Є
відомості, що для збереження води та осадження піску в басейні річок
Янцзи і Хуанхе відноситься ще до н.е.
В сучасний час осадження води з поверхневих джерел для
господарсько-питних
потреб
найбільш
поширені
горизонтальні
відстійники. Але, незважаючи на довгорічний досвід експлуатації, деякі
питання роботи та розрахунку цих споруд залишаються суперечливими.
Сьогодні є автори робіт, які схильні до ламінарного режиму руху
води в горизонтальному відстійнику (Береза А.І., Тугай А.М., Орлов В.О.,
Токар Й.Я), а також і до турбулентного (Піскунов П.І., Гнедін К.В.,
Кожинов В.Ф. та інші). Ламінарний і турбулентний режим руху рідини
зовсім різні, що не може не впливати на осадження зависі. Критерієм, який
дає можливість судити про наявність того або іншого режиму руху рідини
є число Рейнольдса (Re). Якщо число Рейнольдса більше критичного числа
Рейнольдса (Re)кр, то режим руху рідини – турбулентний, а якщо менше –
ламінарний. Горизонтальний відстійник – це прямокутний канал, але не
великої довжини, тому число Рейнольдса для нього розраховується через
гідравлічний радіус. Прості розрахунки показали, що число Рейнольдса
для горизонтальних відстійників шириною 3,6,9 метрів, висотою зони
осадження 3 м, середньою в перетині швидкістю 8 мм/с, при температурі
води 10°С значно більше критичного числа (Re)кр, тобто режим руху –
турбулентний, при цьому турбулентність збільшується зі збільшенням
ширини відстійника на що вказують числа Рейнольдса.
Основні геометричні параметри горизонтального відстійника
визначаються по методиці, яка наведена у ДБН В.2.5-74:2013 з
урахуванням коефіцієнта α (об’ємного використання відстійника), який і
повинен враховувати турбулентність потоку та інші конструктивні
недоліки відстійника. Тому цей коефіцієнт треба враховувати не у формулі
визначення загальної площі відстійників, а у формулі визначення довжини
відстійника. Враховуючи коефіцієнт α у формулі визначення довжини
відстійника, він впливає на кожний відстійник, а збільшення довжини
відстійника збільшує ймовірність осадження дрібнодисперсної зависі. А
якщо враховувати коефіцієнт α у формулі визначення загальної площі
відстійників, він тільки буде збільшувати кількість відстійників та не буде
впливати на їх роботу.
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ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОШАРОВИХ ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ ДЛЯ
ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ В СКЛАДНИХ
ҐРУНТАХ ТА СЕЙСМОЗОНАХ
к.т.н., доц. В. Сорокіна, к.т.н., доц. О. Ісакієва,
Харківський національний університет будівництва та архітектури

І. Чмельов
ТОВ «Харківськиий Водоканалпроект»

Значна частина території України знаходиться у сейсмічно активній
зоні та на територіях з підроблюваними ґрунтами. В той же час в цих
регіонах зосереджені центри важкої промисловості, в яких знаходяться
густонаселені міста та шахтні селища. Трубопроводи, що прокладають в
сейсмічних зонах та підроблюваних ґрунтах, піддаються впливу постійних
та тимчасових навантажень. Щоб усунути руйнування трубопроводів,
треба використовувати стійкі до динамічних навантажень труби, які
зберігають свою цілісність і функціональність навіть у випадках
виникнення тріщин та провалів ґрунтів. Традиційно у сейсмозонах, у
просідаючих, у підроблюваних ґрунтах та інших складних геологічних
умовах прокладають сталеві трубопроводи. Але ці труби піддаються
електрохімічній корозії. Заміна старих сталевих труб на нові не вирішує
проблеми. Доцільно замінити сталеві трубопроводи на поліетиленові або
провести реновацію шляхом протягування поліетиленових труб в старі
сталеві. Поліетиленові труби еластичні, гнучкі, мають у порівнянні із
сталевими трубами більший коефіцієнт лінійного розширення, та мають
необхідні властивості, які дозволяють витримати навантаження рухомого
ґрунту. Найкращими в цих випадках є гофровані багатошарові труби
РЕ100RС. РЕ100RС - це поліетилен марки 100, стійкий до утворення
тріщин. За конструкцією багатошарову трубу можна уявити як «труба в
трубі». Завдяки високій стійкості труб РЕ100RС до подряпин, порізів,
зовнішніх точкових навантажень, не піддаються корозії. Ці труби добре
зарекомендували себе при будівництві мереж водопостачання і каналізації
у сейсмічних зонах, у нестійких ґрунтах, при прокладанні мереж в
підроблюваних ґрунтах, в ґрунтах, схильних до заболочування та
підтоплення.
Також
гофровані
багатошарові
труби
доцільно
використовувати
у
траншейному
будівництві
трубопроводів
водопостачання та каналізації без піщаної засипки та обсипки, у
безтраншейному будівництві методом спрямованого буріння або пробою,
при реконструкції трубопроводів.
Незважаючи на дещо вищу ціну труб з захисною оболонкою, труби
РЕ100RС порівняно з іншими пластиковими трубами, застосування цих
труб є економічно вигідними до побудови якісних мереж водопостачання
та каналізації, а в деяких випадках - безальтернативним варіантом для
будівництва цих мереж в сейсмозонах, в складних ґрунтах та
безтраншейному будівництві мереж.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ АЕРОТЕНКІВ З ДОДАТКОВИМ
ЗАВАНТАЖЕННЯМ, ЩО РУХАЕТСЯ
д-р техн.наук, проф. А. Карагяур
Харківський національний університет будівництва та архітектури

к.т.н., доц. Т. Айрапетян
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Використання процесу біологічного окислення для деструкції
розчинених органічних сполук – досить поширений метод очищення
стічних вод різного походження. Цей спосіб реалізується у відповідних
очисних спорудах: аеротенках та біологічних фільтрах. В аеротенках для
біологічного окислення використовується вільноплаваючий біоценоз
різних мікроорганізмів, який називається активний мул, а в біофільтрах –
прикріплений біоценоз (біоплівка).
Перевагою біоплівки є те, що в ній можливо створення більшої
концентрації мікроорганізмів у порівнянні з аеротенками, а також
біоплівка має менше константу напівнасиченості. Це в сукупності дає
можливість провести більш глибоке очищення від органічних забруднень.
В аеротенках можливе більш інтенсивне насичення активного мулу киснем
за рахунок аерації. Також внаслідок менших розмірів пластівців активного
мулу їх об’єм більш повно у порівнянні з біоплівкою використовується для
деструкції органічних домішок. Аеротенки краще працюють з високими
концентраціями забруднюючих речовин у вихідній воді.
Представляється доцільним для підвищення ефективності роботи
аеротенків використовувати в його робочій зоні додаткове завантаження з
прикріпленим біоценозом. В останній час набуває поширення
використання в аеротенках вільноплаваючого завантаження з біоплівкою.
Обґрунтування раціональних конструктивних та технологічних параметрів
такої споруди можливо виконати за допомогою математичного
моделювання. До дворівневої математичної моделі входять наступні
рівняння: переносу по довжині аеротенку субстрату (органічних домішок),
активного мулу, кисню та додаткового завантаження, переносу домішки та
кисню по товщині біоплівки, нелінійної кінетики (Моно, Герберта або інші
залежності) для активного мулу та біоплівки.
Щоб врахувати зміну в деякій точці аеротенку концентрації
субстрату та кисню в об’ємі біоплівки не тільки внаслідок споживання
мікроорганізмами, а й внаслідок руху елементу додаткового завантаження,
до рівняння передачі (кінетики) слід додати конвективну складову. Таку
рекомендацію сформульовано на основі аналізу балансу маси речовини,
що переноситься в деякій довільній точці робочої зони споруди.
Запропоновані рішення дозволяють значно підвищити якість
біологічного очищення без залучення додаткових споруд.
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ІМПУЛЬСНА ВИСОКОЧАСТОТНА ЕЛЕКТРОМАГНІТНА
ВОДОПІДГОТОВКА В СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
д-р техн.наук, проф. В. Кюрчев, к.т.н., доц. С. Мовчан
Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь)

д-р ек.наук, проф., В. Щелкунов, к.т.н. О. Андріанов
Український національний комітет міжнародної торгової палати
(ICC UKRAINE)(м. Київ)

В. Ваврикович
ТОВ «Гідрофлоу Україна» (м. Київ)

к.т.н. О. Бережецький
ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ» (м. Запоріжжя)

За результатами виробничих випробувань досліджено використання
води в системах оборотного тепловодопостачання на виробничотехнологічні цикли промислових одного із підприємств енергетики ВП
«Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (м. Енергодар)
Принцип дії феритних приладів боротьби проти накипу – систем
підготовки води «Hydroflow» ґрунтується на використанні генератора
високочастотних електромагнітних імпульсів, які працюють в діапазоні від
120 до 200 кГц. Генератор формує електромагнітні випадкові імпульси
тимчасової послідовності. Приладом формуються імпульси перемінної
частоти, які мають форму експотенціально-згасаючої синусоїди.
Сигнал передається трубі феритовим кільцем, закріпленим поверх її
стінок. Кільце виготовлено із спеціального феросплаву. За допомогою
цього кільця, з високим коефіцієнтом корисної дії (к.к.д.), передається
стінкам трубу. Яка, у свою чергу, стає випромінювачем цього сигналу,
конструктивно є технологічним елементом – продовжувачем приладу,
збільшує конструктивно-технологічні розміри приладу.
В трубі наводиться електро-рушійна сила (е.р.с.) самоіндукції і
виникає вторинне електромагнітне поле. За допомогою постійно
корегуємих імпульсів прилад проти накипу забезпечує електромагнітний
резонанс з утворення хвили, що «стоїть».
Електромагнітне поле спрямовано поперек вісі трубопроводу (у
радіальному напрямку). Крім того імпульси розповсюджуються і вздовж
трубопроводу, у обидві сторони і проти руху води.
Підготовлення води імпульсним високочастотним електромагнітним
приладом та її подальше використання в системі оборотного
тепловодопостачання позитивно впливає на подальші умови експлуатації
окремих елементів і складових елементів функціональних поверхонь
внутрішніх поверхонь теплоенергетичної та теплотехнічної промисловості.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
АДСОРБЦІЄЮ
д-р техн.наук, проф. А. Карагяур, к.т.н., доц. О. Сироватський,
к.т.н., доц. А. Тітов, к.т.н., доц. О. Гайдучок
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Розчинені органічні сполуки, які містяться у воді з поверхневих
джерел, обумовлюють її органолептичні властивості. Для видалення цих
речовин застосовують такі основні методи: окислення та адсорбцію, або
комбінований метод. Основним недоліком окислювальних методів,
особливо хлорування, є утворення небезпечних канцерогенних проміжних
речовин, а обмеження застосування адсорбційного методу – значна
вартість адсорбентів та складність їх регенерації. Проте, адсорбція −
досить ефективний та перспективний спосіб покращення органолептичних
властивостей води. В більшості країн світу з розвиненою економікою
адсорбцію впроваджено в технологічну схему водопідготовки. Тому
дослідження, направлені на підвищення ефективності адсорбційного
методу, є актуальними.
В практиці водопідготовки використовують адсорбційні фільтри з
завантаженням з гранульованого активованого вугілля та вуглевання. При
вуглеванні до води додають порошкоподібне вугілля, яке значно дешевше
гранульованого. З причини особливостей процесу адсорбції видалення
домішок можливе до певної концентрації. Підвищити ефективність
можливо або дробовим введенням адсорбенту, або застосуванням так
званої «протиточної» адсорбції. Але таке рішення потребує збільшення
кількості споруд в технологічній схемі та додаткових затрат для видалення
відпрацьованого адсорбенту. Представляється доцільним в практиці
водопідготовки використати деякі рішення з технологій хімічної
промисловості, а саме застосування адсорбера, де організовано
протиточний рух адсорбенту та води, що оброблюється. Передбачається
обґрунтувати раціональні параметри такого пристрою за допомогою
математичного моделювання. Пропонується дворівнева модель, яка
включає наступні рівняння: переносу по висоті адсорбера домішки та
адсорбента, переносу домішки по об’єму частки адсорбенту, передачі
домішки з водного розчину до адсорбенту, рівняння Ленгмюра (або Генрі).
Щоб врахувати зміну в деякій точці адсорберу концентрації адсорбату
не тільки внаслідок поглинання адсорбентом, а й внаслідок руху частки
адсорбенту, до рівняння передачі необхідно додати конвективну складову.
Застосування у складі схеми водопідготовки адсорберу з протиточним
рухом води та адсорбенту, визначення ефективних технологічних та
конструктивних параметрів дозволить мінімізувати затрати на очищення
природної води до якості питної.
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МЕТОД ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІЩУЮЧИХ ПОВЕРХНЕВОЗЛИВОВИХ СТІЧНИХ ВОД
к.т.н., доц. С. Лукашенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Поверхневий стік з території міст і промислових підприємств є
інтенсивним чинником антропогенного навантаження на природні водні
об'єкти. Обумовлено це тим, що при існуючих системах очищення
господарсько-побутових і виробничих стічних вод забруднення водних
об'єктів продовжує наростати в основному за рахунок скидання в них
поверхневого стоку, тому що основна кількість поверхневого стоку
надходить у водойми без очищення (в тому числі 100% з територій
житлових масивів), а наявні на окремих промислових підприємствах
споруди з очищення зливових вод практично не експлуатуються у зв'язку з
їх фізичної та моральної зношеністю. Найбільш несприятливий вплив на
санітарний стан водойм надають зважені речовини і нафтопродукти, що
містяться в поверхневому стоці.
У зв'язку з цим актуальним і важливим напрямком, який забезпечує
більш раціональне використання водних ресурсів України, є розробка і
впровадження нових технологічних процесів очищення забруднених
дощових вод, неенергоємного і високоефективного обладнання, що
забезпечить здійснення цих процесів.
У поверхнево-зливовому стоці значною мірою містяться зважені
речовини і нафтопродукти в різному фазово-дисперсному стані. У зв'язку з
цим для досягнення необхідного ефекту очищення стоків необхідно
застосовувати комплексні системи, що включають різні методи їх
виділення і деструкції.
Для очищення нафтовмісних поверхнево-зливових стічних вод
пропонується ефективне і економічне рішення, реалізоване на основі
передових технологічних схем з використанням сучасних очисних споруд.
Для цього розроблена конструкція компактного очисної споруди, яка
поєднує в собі комплекс блоків, що дозволяють успішно виділити
нафтопродукти і зважені речовини з поверхневого стоку.
В якості фільтруючого завантаження використовується спінений
пінополіуретан, хімічна будова якого і його висока пористість зумовлюють
можливість використовувати його як ефективний сорбент нафтоподібних
речовин. Застосування еластичних пінополіуретанів, що володіють
високою сорбційною ємністю, в якості фільтруючого завантаження,
дозволить істотно підвищити швидкість фільтрування, збільшити
тривалість фильтроцикла і здійснювати процес очищення з невисокими
витратами.
Сорбційний
фільтр
заповнений
подрібненим
еластичним
пінополіуретаном марок ST 35-4.2 і EL 28-4.2 розміром ребер15 мм із
середнім розміром осередків 0,8 мм.
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Регенерація пінополіуретану відбувається в міру вичерпання
сорбційної ємності і проводиться на віджимному пристрої, який
складається з покритих гумою віджимних барабанів. Після того як
пінополіуретан не може більше піддаватися регенерації, відбувається його
утилізація піролітичним методом.
Ступінь очищення дощових вод на даній блочно-модульної
конструкції від зважених речовин і нафтопродуктів досягає 98-99%,
залишкова концентрація в середньому складає для зважених речовин –
5 мг/л і для нафтопродуктів - 0,5 мг/л, що відповідає нормативним вимогам
для скидання очищених вод в міську каналізацію.
ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ УТВОРЕННЯ ВІТРОВИХ ХВИЛЬ
к.т.н., проф. В. Кузьменко, к.т.н., доц. В. Шилін, ст. С. Філатов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В природі вітер в більшості випадків розповсюджується
горизонтально і при перевищенні швидкочті вітра деякої невиликої
величини режим руху вітру є турбулентним. В береговій гідротехниці
розрахунковим значенням швидкості вітру є швидкість вітру більш ніж 20
м/с і режим вітру є турбулентним. Турбулентність характеризують
осередненими величинами (використовують оператор осереднення
, де (*) означає величину, яку осереднюють, а Т - це період
осереднення) та пульсацієй (різниця між актуальної або миттєвою
величиною та осередненною).
Виявилось, що модель уявлення турбулентності осередненою та
пульсаційною величинами має не тільки математичний але й фізичний
зміст. Так, наприклад, пульсаційні швидкості визначають коефіцієнт
гідравичного (турбулентного) тертя, що підтверждено багато чисельними
інструментальними дослідженями. Водночас, з пульсаціями швидкості
виникають пульсації тиску. Тиск є векторною величиною з особливими
властивостями скаляра, тобто його величина не залежить від напряму дії.
Це встановлено як для гіростатичного так і для гідродинамічного тиску.
Таким чином, пульсації швидкості та тиску в горизонтальному напряму в
малих річках виникають при швидкостях вітру 5-10 м/с. Поява бриж
викликає збільшення пульсацій швидкості та тиску, так саме як збільшень
шоркості трубопроводу приводить к збільшенню пульсацій швидкості,
тиску. Збільшення пульсацій тиску викликає збільшення деформації
водної поверхні, тобто з’являються перші початки хвиль. Хвилі
характеризують висотою та довжиною. Висота хвилї - це відстань по
вертикалї між сумїжними горбами або улоговинами на профїлї хвилі;
довжина хвилі-відстань по горизонталі між однорідними точками на
профілі хвилі. Висота хвил уявляє показник шорскості водної повені.
Взаємний вплив збільшення шорскості поверхні і пульсацій тиску
продовжується доти, поки енергія пульсацій швидкості, тиску не
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зрівняється з енергієй хвилі, яку визначають добутком квадрата висоти та
довжини хвилі. При відсутністі експеріментальних даних, вважають, що
такий процес триває 6 годин. Треба зауважити, що енергія хвилі залежить
не тільки від часу дії вітру. Значно більше енергія хвилі, а відповідно
висота та довжина хвилі визначаються довжиною розгону вітру (відстань
водної поверхні по який розповсюджується вітер) та глибиною водойми.
При глибині водойми менше половини довжині хвилі, дно водойми
впливає на висоту хвилі, зменшуя ії. Це пояснюється тим, що частка
енергії хвилі витрачається на роботу сил тертя, які виникають між
хвильовим рухом і дном водойми.
BIM-МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ НАСОСНИХ
СТАНЦІЙ
к.т.н., доц. О. Сироватський, к.т.н., доц. С. Бабенко,
к.т.н., доц. О. Гайдучок,
ст. гр. ГВР-31 С. Дзюба, ст. гр. ВВ-51 К. Шевченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сьогодні кожна сфера діяльності змінюються, створюються нові
програмні комплекси і продукти, які дозволяють пришвидшити робочий
процес. Не виняток, і проектна галузь в якій дуже гостро стоїть проблема
комунікації під час проектування об’єкту між структурними підрозділами.
Особливо, це помітно, коли в процесі роботи виникають нові
конструктивні або технологічні рішення і вони суттєво впливають на весь
проект в подальшому.
Одним з таких новітніх методів проектування є BIM-моделювання,
яке об’єднує об’ємне (3D) проектування і створення інформаційної бази
даних на об’єкт, де може вказуватися дизайнерські та конструктивні
рішення. Перевагою такого проектування є робота в одній області, де
кожен з проектувальників в режимі реального часу бачить, які
конструктивні або технологічні рішення були прийняти або тільки
приймаються.
Для господарсько-питного водопостачання BIM-моделювання, на
наш погляд, також є досить перспективним. В процесі проектування
створюється BIM-модель об’єкту (наприклад, насосної станції першого
підйому) з інформацією про основне технологічне обладнання (матеріал і
діаметру трубопроводів, року виробництва, технічного стану, місць
прокладання, продуктивності насосного обладнання, режими роботи,
виробника, вартості) та додаткове обладнання і його характеристики.
Нами була створена BIM-модель насосної станції першого підйому,
яка складається з наземної та підземної частин (див. рис.1).
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Рис.1 - Розріз насосної станції першого підйому

В підземній частині були показані основні елементи: всмоктуючи та
напірні трубопроводи, засувки та місця доступу обслуговуючого
персоналу до технологічного обладнання. В наземній частині був
показаний диспетчерський пункт і місце для в’їзду транспортних машин.
Подальша наша робота спрямована на створення сімейств насосів
для розміщення в BIM-моделі насосної станції першого підйому.
ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ СПОРУД НА МІСЬКИХ ІНЖЕНЕРНИХ
МЕРЕЖАХ
к.т.н., доц. О. Сироватський, к.т.н., доц. О. Рязанцев,
к.т.н., доц. О. Гайдучок,
ст. гр. ГВР-31 В. Пащенко, ст. гр. ВВ-21 А. Лівенська
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сьогодні, збільшення кількості новобудов в місті створює
проблеми для підприємств, які прокладають і експлуатують інженері
мережі. Вони повинні не тільки розробити проектні рішення для
підключення нового об’єкту, а ще зробити перевірку, приєднати та
ув’язати нові мережі з тими, що вже запроектовані та побудовані.
На сьогодні одним з перспективних методів при проектуванні мереж
водопостачання
та
водовідведення
є
технологія
будівельноінформаційного моделювання. Сутність такого моделювання полягає в
створенні єдиної інформаційної бази даних на конкретну будівлю, споруду
або мережу. Літературний аналіз сучасних закордонних джерел показав,
що існують проекти BIM-моделей міст, де вказується всі наявні забудови
та інженерні мережі. Це скорочує час при проектуванні нових об’єктів, дає
повну картину прокладання мереж.
На підставі наявних креслень мережі водопостачання за допомогою
програмного комплексу Autodesk Revit нами була створена BIM-модель
водопровідного колодязя на мережі водопостачання, розріз якої
представлено на рис.1. Модель прямокутна в плані і має розміри
2500х2500 мм, висота робочої зони складає 1580 мм, горловина діаметром
700 мм, діаметр труб 500 і 300 мм.
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Рис.1 – Розріз водопровідного колодязя на мережі водопостачання

Таким чином, інформаційне моделювання є досить новою і
перспективною технологією при проектуванні міських інженерних мереж,
в тому числі для мереж водопостачання та водовідведення. Вона дозволяє
створити велику інформаційну базу даних про мережу в якій буде вказано
не тільки матеріал, діаметр і рік виробництва, а ще інформація про
технічний стан, місця прокладання, виробника та вартість.
УТИЛІЗАЦІЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНОГО
ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ ОТРИМАННЯ ВОГНЕТРИВІВ
к.т.н., доц. С. Мовчан, к.т.н., доц. Л. Чернишова
Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь)

Авторами розроблено процес утилізації осаду стічних вод з
подальшим застосуванням продукту реакції. Відходи гальванічного
виробництва після зневоднення на фільтр-пресі до вологості 75…80%
направлявся в камеру з нагрівачем, в яку додавали концентровані сірчану і
фосфорну кислоти. Утворювалась темно-зелена рідина великої в’язкості,
щільністю 1,67 г/см3. Електрокорунд ретельно перемішували з різною
кількістю клею і закладали в форми. Після сушіння при визначеній
температурі виготовлені зразки випробовували на міцність.
Наведено властивості вогнетривів на основі неорганічного клею
виготовленого із шламів гальванічних підприємств на водостійкість,
кислотостійкість, обробку матеріалу розчином цементу та міцність.
В якості досліджуваного матеріалу вивчалися відходи гальванічного
виробництва. Основу осаду зеленого кольору складали гідроксиди важких
металів хрому, заліза, цинку, кальцію (до 80%), зв’язані з кристалізаційною
водою. Були також карбонати, сульфіти цих металів, мінеральні домішки
та поверхнево-активні речовини з іншими органічними речовинами.
95

Після зневоднення на фільтрпресі до вологості 75…80%, осад
направляли в камеру з нагрівачем, в яку додавали концентровані сірчану і
фосфорну кислоти. Кислоти вступають у реакцію з кристалізаційною
водою, карбонатами, органічними речовинами, що містяться в осаді.
Відбувається руйнування кристалізаційної структури осаду, органічних
речовин, утворення полімерних сполук металів. Після цього відбувалась
обробка отриманого розчину при 100°С протягом 60…90 хвилин.
Утворювалась темно-зелена рідина великої в’язкості, щільністю 1,67 г/см3.
Далі 100 грамів електрокорунду ретельно перемішували з різною
кількістю клею (40 г; 45 г; 50 г; 60 г; 70 м; 80 г) і закладали в форми. Потім
витримували при кімнатній температурі протягом 10 годин і висушували
при температурі 180°С у сушильній шафі протягом 2 годин, потім
протягом години прожарювали зразки при температурі 300°С. Виготовлені
зразки випробовували на міцність.
Таким чином наведена методика утилізації гальванічних шламів
дозволяє отримувати водостійкий матеріал, який в подальшому можливо
використовувати у якості вогнетривких матеріалів.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МІСЬКИХ КОМУНІКАЦІЙ
к.т.н., доц. А. Тітов, ст. гр. ВВ-41 С.Борисов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Розвиток інженерних мереж та збільшення їх в масштабах населених
пунктів ставлять перед спеціалістами складні задачі з проектування як
нових мереж, так і з обслуговування вже існуючих.
Тенденція ХХІ століття - перенесення паперової документації в
цифровий формат, а стрімкий розвиток технологій сприяє даному процесу,
потужності сучасної комп’ютерної техніки дозволяють проводити
найскладніші інженерні розрахунки з високою докладністю та швидкістю.
Повнофункціональний розрахунково-інформаційнійний комплекс
інженерних мереж «РІКОМ» поєднує в собі наступні задачі: дозволяє
зберігати, обробляти і конвертувати великі об’єми інформації про
матеріальні активи підприємства; дозволяє проводити необхідні інженерні
розрахунки, зберігати результати та аналізувати їх за допомогою зручних
інструментів. Використання такого програмного комплексу дозволяє
оптимізувати технологічний процес роботи інженерних мереж, в тому
числі з метою збереження енергетичних ресурсів.
Програмне забезпечення РІКОМ пропонує широкий спектр рішень
для організації і управління базами даних, а також даними у векторному
або растровому форматі.
До операцій з растровою документацією відносяться: картографія
(відображення планшетної документації в погодженій системі координат,
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перехід з однієї системи координат до іншої, імпорт/експорт
картографічної інформації до форматів міжнародних стандартів GeoTIFF,
тощо), медіа-файли (відображення фото або відео матеріалів об’єктів).
Розрахунково-інформаційний комплекс використовує векторні дані для
візуалізації інженерних мереж і об’єктів на них, а також картографічних
елементів. ПЗ РІКОМ забезпечує організацію топологічних зв’язків між
векторними даними, таким чином інженерні мережі складають монолітну
структуру. Векторні дані можуть бути легко імпортовані або експортовані
до основних світових форматів обміну даних. Для зберігання, редагування
і управління текстовими даними ПЗ РІКОМ використовує базу даних
PostgreSQL, що дозволяє оперувати великими об’ємами даних і
забезпечувати високу швидкість операцій.
Шари інженерних мереж містять графічні відображення елементів та
об’єктів мережі. База даних дозволяє зберігати інформацію про властивості
кожного графічного елемента та об’єкта, які можна переглянути або
відредагувати відкривши відповідний паспорт. Кожен елемент вже містить
стандартну інформацію про мінімальні дані, які необхідно зазначити, щоб
виконати інженерні розрахунки. Паспорт кожного об’єкту можна
модифікувати додавши інформаційні поля, або змінивши схему
відображення паспорта.
ПЗ РІКОМ має клієнт-серверну архітектуру, що дозволяє одночасно
вносити інформацію в програмне забезпечення декільком користувачам.
Крім того, ПЗ РІКОМ містить вбудовані інструменти для формування
площ стоку використовуючи тріангуляцію Делоне і аналіз геодезичних
позначок вузлових елементів. Під час моделювання дощу ПЗ РІКОМ
використовує просторовий аналіз, який не бере до уваги площі стоку,
границі яких не перетинаються з зазначеною площиною дощу. Ще однією
особливістю ПЗ РІКОМ є можливість моделювання каналів довільних
форм, які зручно можна створити в спеціальному вбудованому редакторі.
Впровадження ПЗ РІКОМ та підготовлений персонал дозволяє:
- провести інвентаризацію мереж;
- об’єднати всі дані в єдиному комплексі;
- щоденно оновлювати інформацію про елементи мережі і надалі
працювати «не в сліпу»;
- провести математичне моделювання (гідравлічний розрахунок
системи мереж водопостачання, водовідведення) системи для отримання
оптимального режиму роботи;
- грамотно налагодити взаємодію підрозділів підприємства
(аварійно-диспетчерський відділ, ВТО, головний інженер);
- за допомогою математичного моделювання коректно підбирати
вихідні дані для проектування об’єктів мережі та видачі технічних умов
для підключення нових споживачів;
- на базі ПЗ РІКОМ побудувати автоматизовану систему управління
технологічним процесом.
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Секція «Геотехніка, підземні та гідротехнічні споруди»
ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ
ВИПРОБУВАННЯ ПАЛЬ МЕТОДОМ ВДАВЛЮЮЧОГО
УДАРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ (DLT)
д-р т.н, проф. О. Самородов, к.т.н. С. Табачніков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вперше в Україні, починаючи з 2019 року, проведено випробування
грунтів різними видами паль для визначення їх несучої здатності методом
вдавлюючого ударного навантаження (Dynamic Load Testing (DLT/PDA)
(рис. 1). Випробування паль проводилися компанією-партнером ПП «Пайл
Тест Сістемс» (директор Герасимович Є.М.) при науковому супроводі
співробітників кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд
ХНУБА проф. Самородова О.В. та доц. Табачнікова С.В.

Рис. 1 – Загальний вигляд процесу підготовки
та проведення випробування паль методом DLT

Метод DLT базується на принципах хвильової теорії удару та
включений у нормативні американські та європейські документи [1-3].
Сутність методу DLT полягає у тому, що випробування палі виконується
серією ударних впливів для отримання експериментальних параметрів
проходження силової хвилі у стволі палі при дії вдавлюючого ударного
навантаження (рис. 2) з інтерпретацією результатів для визначення несучої
здатності палі.
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Під час удару в голові палі вимірюються напруження та прискорення
за допомогою спеціальних датчиків, які реєструються і обробляються
ексклюзивними системами та програмами фірми Allnamics (Нідерланди)
[4].
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Рис. 2 – Розповсюдження висхідної та низхідної хвиль у часі та по довжині палі

Після обробки отриманих сигналів за допомогою спеціального
програмного забезпечення та власної апробованної методики наводиться
графік залежності осідання паль від вдавлюючого статичного
навантаження (див. приклад на рис. 3).

Рис. 3 – Прогнозований графік «статичне навантаження-осідання»

Випробування забивних, буронабивних та буроін’єкційних паль
методом DLT проведено на об’єктах будівництва, де першими
замовниками були «Трест Житлобуд-1» (Україна, м. Харків) та «ПАУЕР
КОНСТРАКШН КОРПОРЕЙШН ОФ ЧАЙНА, ЛТД» (КНР, м. Пекін) [4,
5].
При польових випробуваннях паль основною перевагою методу DLT
- є швидкість процесу підготовки та проведення випробувань для
оперативного контролю та визначення, як правило, проєктних
розрахункових навантажень на палі.
Перелік використаних джерел:
1. Дейвис Р.М. Волны напряжений в твердых телах. М.: Изд-во иностр. лит., 1961.
2. ASTM D 4945-16. Standart Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles.
3. ISO 22477-4:2018(en) Geotechnical investigation and testing – Testing of geotechnical
structures – Part 4: Testing of piles: dynamic load testing.
4. Manual Allnamics-PDA/DLT. Software version: 3.6.44 Monitoring and Reporting. Pile
Driving Analysis and Dynamic Load Testing.
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5. Дослідження несучої здатності восьми забивних паль методом динамічного
навантаження на ділянці будівництва об’єкту «Житловий будинок ФЕД на перетині
вулиць Матюшенка та Челюскінців в м. Харкові»: Звіт про науково-дослідну роботу /
ПП «Пайл Тест Сістемс»: наук. консул. д.т.н. О.В. Самородов, відп. вик. к.т.н. С.В.
Табачніков. – Харків: 2019. – 25.
6. Дослідження несучої здатності буроін’єкційних та буронабивних паль методом
вдавлюючого ударного навантаження (Dynamic Load Testing (DLT) у пальових полях
фундаментів ВЕУ на ділянці будівництва об’єкту «Будівництво повітряної
електростанції у Сивашському районі Херсонської області»: Звіт про науково-дослідну
роботу / ПП «Пайл Тест Сістемс»: наук. консул. д.т.н. О.В. Самородов, відп. вик. к.т.н.
С.В. Табачніков. – Харків: 2020. – 71 с.

ПОЗАЦЕНТРОВО НАВАНТАЖЕНИЙ ФУНДАМЕНТ З
АСИМЕТРИЧНИМ ВИРІЗОМ ПО ПІДОШВІ
д-р т.н., проф. О. Самородов, к.т.н., доц. І. Храпатова,
асп. Я. Капустянська
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Запатентований тип фундаменту[1] може бути використаний при
зведенні фундаментів баштових споруд та баштових кранів,
ветрогенераторів. Відомі конструкції круглих та прямокутних фундаментів
з круглим, квадратним чи еліптичним симетричним вирізом
(безконтактною зоною) по підошві, що здатні ефективно сприймати значні
моментні навантаження з дотриманням нормативних вимог крайових
тисків на основу. Однак, такі ефективні конструкції окремо розташованих
фундаментів з центральним розташуванням вирізу враховують рівнозначні
у кожному напрямку дії моментні навантаження уздовж однієї та/або двох
ортогональних осей фундаменту. Було розраховано та проаналізовано два
типи окремостоячих фундаментів: з повздовжнім центральним вирізом по
підошві відносно ортогональних осей x та y та фундамент з повздовжнім
асиметричним вирізом по підошві відносно ортогональної осі x, що
зміщується у зворотню сторону від напрямку дії моментного навантаження
Мx відносно центру фундаменту, для яких теоретично визначено ефективну
форму та раціональні розміри підошви для задоволення вимог крайових
тисків на основу. Запатентована конструкція фундаменту зменшує розміри
фундаменту, що забезпечує зниження його матеріалоємності.
Перелік використаних джерел:
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Патент
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з вирізом по підошві / Заявники: Самородов О.В., Гударі Раджешвар, Храпатова І.В.,
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ
МАКСИМАЛЬНОЮ ТОВЩИНОЮ ЛЬОДУ ТА МАКСИМАЛЬНО
НИЗЬКОЮ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ
МЕТОДАМИ БАГАТОФАКТОРНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ НА ПРИКЛАДІ
ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
д-р т. н., доц. А. Мозговий, к.т.н., доц. К. Спіранде
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вперше досліджено кореляційний зв'язок між максимальною
товщиною льоду та максимально низькою середньомісячною
температурою зовнішнього повітря за даними прямих вимірювань
гідрологічних постів і метеорологічних станцій по гідровузлах
Дніпровського каскаду гідроелектростанцій із використанням методів
багатофакторної кореляції. За допомогою регресійних функцій отримано
систему нормальних рівнянь та емпіричні коефіцієнти системи рівнянь.
Відгук системи представляє очікувану величину щорічної максимальної
товщини льоду у водосховищі Каховського гідровузла, яка визначається за
виразом лінійного поліному.
Отримані значення парних коефіцієнтів кореляції пар рядів
статистичних даних, часткові коефіцієнти кореляції першого порядку між
двома змінними при постійній величині третьої змінної довели зменшення
кореляційної залежності щорічної максимальної товщини льоду у
Каховському водосховищі від максимально низької середньомісячної
температури зовнішнього повітря у створах Київського та Канівського
гідровузлів. Підтверджено суттєвий взаємозв’язок між максимально
низькими середньомісячними температурами зовнішнього повітря у
створах Київського та Канівського гідровузлів.
Часткові коефіцієнти кореляції вносять розуміння відносно
взаємного впливу змінних при їх нерозкритій взаємній залежності і
доводять, що найбільший вплив на величину щорічної максимальної
товщини льоду у Каховському водосховищі спричиняється максимально
низькою середньомісячною температурою зовнішнього повітря у створах
Середньодніпровського та Дніпровського гідровузлів за умови виключення
впливу температур у створах Київського, Канівського та Кременчуцького
гідровузлів.
Обчислено параметри рівнянь лінійних функцій регресії
статистичних рядів щорічних максимально низьких середньомісячних
температур зовнішнього повітря tmin, С на статистичні вибірки щорічної
максимальної товщини льоду, hmax, см у водосховищі Каховського
гідровузла. Оцінено довірчі інтервали рівнянь регресії та точність
отриманих результатів. Методика може застосовуватись при імовірнісних
розрахунках надійності каскадів гідроелектростанцій.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ
ПЛОСКОДОННИХ СИЛОСІВ ЗБІЛЬШЕНИХ РОЗМІРІВ НА
ПІДСИЛЕНІЙ ОСНОВІ
д-р техн. наук, доц. А. Мозговий
Харківський національний університет будівництва та архітектури

експерт, головний конструктор А. Бутенко
ТОВ "Транс Строй Комплекс", м. Харків

Розглянуто принципи проектування фундаментів та конструктивні
рішення плоскодонних силосів збільшених діаметрів (зазвичай більше
27 м). Їх основною рисою є нерівномірна підвищена гнучкість, що впливає
на напружено-деформований стан (НДС) фундаменту і на розподіл
контактних напружень. Небезпечними за критерієм втрати несучої
здатності є максимально віддалені від центру силосу периметральні
ділянки фундаментів. Окрім можливої втрати несучої здатності основи від
вертикальних навантажень, часто досягаються граничні стани за несучою
здатністю стін внаслідок горизонтальних деформацій та деформацій
крутіння. При значенні стандартних корисних навантажень для силосів від
20 до 25 т/м2 виникає необхідність підсилення основи фундаментів. Вплив
деформації ґрунту основи на НДС фундаменту крупного плоскодонного
силосу вельми значний, особливо у порівнянні зі звичайними монолітними
силосами. Нерівномірність осідання може складати 60…70 мм при
загальному нормативно дозволеному осіданні 150 мм. Для порівняння –
нормативно дозволене осідання для залізобетонних силосів – 400 мм.
Особливість деформованої схеми заглибленого фундаменту з
тунелем призводить до росту контактних напружень в середній зоні і
зменшенню їх значень до краю фундаменту. На контурі, де знаходиться
заглиблена вертикальна стіна фундаменту, напруження різко зростають.
Напруження в ґрунті діють не тільки в зоні контакту фундаменту, але й за
його межами, що може впливати на сусідні фундаменти.
Серед основних способів підсилення основи є фундаменти на
ґрунтовій подушці, на грунтах, що армовані грунтоцементними або
залізобетонними елементами, на грунтах, що посилені мінеральними або
полімерними в’яжучими. Форма підошви фундаменту, міцнісні та
деформаційні характеристики посиленої основи дають можливість
регулювання осідань фундаменту шляхом розподілу контактних
напружень і їх сприйняття основою. Визначна роль в регулюванні осідання
фундаменту, це підбір параметрів посиленої основи та конструкції
фундаменту. Фундаменти плоскодонних силосів збільшених діаметрів слід
розраховувати з чітко визначеними параметрами основи та за умови
дотримання міцності всіх елементів конструкції фундаменту. Верхня
будова гнучкого сталевого силосу збільшеного діаметру має незначний
вплив на роботу фундаменту у порівнянні з власними деформаціями
великорозмірної конструкції, значних осідань та депланації основи.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ГРУНТІВ В
ЯКОСТІ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТІВ СПОРУД
к.г.-мін. н. доц. Г. Стріжельчик, к.т.н., доц. О. Бондаренко,
к.т.н. В. Найдьонова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Хімічно активні речовини можуть бути поділені на ті, що руйнують
структуру грунту, й ті, що укріплюють структурні зв’язки, тобто речовини
для технічної меліорації грунтів. Території, на яких довгий час (десятки
років) були розташовані промислові підприємства підпадали під вплив
хімічних реагентів, які використовувались у технологічних процесах,
зокрема гальванічна обробка металевих конструкцій і виробів.
Хімічно активні розчини, зокрема сіркова кислота, після
потрапляння в грунти, в разі аварійних ситуацій, призводила до
руйнування структурних зв’язків між окремими частками дрібноуламкових
грунтів – особливо глин та суглинків. Після хімічного руйнування
продовжувалась взаємодія розчинів та грунтової маси і формувались нові
утворення, які змінювали умови ущільнення грунтів під дією зовнішнього
навантаження, що визивало осідання будівельних конструкцій та
можливість виникнення аварійних ситуацій за рахунок подальшого
ущільнення грунтів.
В разі відновлення пошкоджених конструкцій і подальшої
експлуатації необхідно виконувати інженерно-геологічні вишукування для
визначення ступеня зміни фізико-механічних характеристик грунту до й
після їх контакту з хімічно-активними розчинами.
В таблиці 1 наведені основні показники суглинистих грунтів, які
були довгий час під впливом відходів гальванічного процесу.
Таблиця 1. Основні показники суглинистих грунтів

До хімічної обробки грунту
кут зовнішного тертя
190
зчеплення
0,030МПа

Після хімічної обробки
грунту
кут зовнішного тертя
210
зчеплення
0,40МПа

Таким чином, особливість взаємодії грунту та хімічних агентів
призвело спочатку до руйнування структури грунту і пошкодженню
споруд, а потім до формування більш міцної грунтової структури.
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РОЗРАХУНОК КОЛИВАННЯ РІВНЯ В ЗРІВНЮВАЛЬНИХ
РЕЗЕРВУАРАХ ГЕС АНАЛІТИЧНИМ МЕТОДОМ
к.т.н., доц. О. Пальченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Гідравлічні опори в напірній системі зменшують коливання рівня в
зрівнювальному резервуарі та призводять до їх поступового загасання.
Основну частину втрат напору в системі дериваційних водоводів зазвичай
складають втрати за довжиною, які залежать від коефіцієнта шорсткості.
Фактично шорсткість водоводу може відрізнятися від проектної, тому під
час розрахунку резервуарів призначають два розрахункові значення
коефіцієнта шорсткості: під час скидання навантаження приймають
мінімально можливу шорсткість дериваційного водоводу, що збільшує
висоту підйому рівня води в резервуарі і забезпечує певний запас в висоті
споруди; за збільшення навантаження приймають підвищену шорсткість
деривації, що також збільшує амплітуду коливань рівня [1].
Скидання навантаження  це зменшення витрат. У початковому
режимі до зміни навантаження на гідроагрегатах рівень води в резервуарі
знаходиться нижче за рівень у водосховищі на zпоч (рисунок 1) і витрата
гідромашин дорівнює витраті в деривації: Qст.поч = Qдер.поч.
Розглядається повна і миттєва зміна витрати з Qст.поч до Qcт.пон = 0.
У даному випадку під час перехідного процесу уся витрата з деривації
надходить в резервуар Qрeз = Qдep, втрати напору будуть такими, що
дорівнюють [2]:
2
vдер
hпот      1
,
(1)
2g

Рисунок 1  Коливання рівня в зрівнювальному резервуарі за відсутності гідравлічних
опорів:
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1  за миттєвого зменшення витрати; 2  за миттєвого збільшення витрати,
а система рівнянь перетвориться в нелінійне диференціальне рівняння
другого порядку наступного вигляду:
2
d 2z
 F  dz 
gf


 0,
(2)


dt 2 2 fLдер  dt  FLдер
де       1 .
Рішення рівняння (2) для визначення максимального підйому рівня
води zмакс в резервуарі дозволяє отримати наступну формулу:
z макс
 z
 ln 1  макс
S
S


 zпоч
,

S


(3)

де S  fLдер     1 F , з якої, знаючи zпоч і параметр напірної системи S,
можна визначити zмакс [2].
За рівнянням (3) складемо графік залежності zмaкс/S = f (zпоч/S) для
визначення zмакс за миттєвої зміні витрати на турбінах від Qст.поч до Qcт.кін
= 0 [2].
Гідравлічні опори в напірній системі суттєво впливають на
максимальний підйом рівня в зрівнювальному резервуарі. Порівняння
максимального підйому рівня в циліндричному резервуарі при повному і
миттєвому скиданні навантаження з агрегатів ГЕС без урахування
гідравлічних опорів z0 і з їх урахуванням zмакс показує, що за збільшення
довжини деривації відношення zмакс / z0 спочатку різко падає, а потім
знижується більш плавно.
З графіка випливає, що за деривації довжиною в 1 км врахування сил
гідравлічного опору знижує висоту максимального підйому рівня в
резервуарі в порівнянні з ідеалізованим випадком на 13%, за довжини
деривації в 20 км  на 25% [3,4].
Перелік використаних джерел:
Чернятин И.А. Подъем уровня в уравнительном резервуаре с добавочным
сопротивлением при неполном мгновенном сбросе расхода к турбинам. Изв.
ВНИИГ. Ленинград: Энергоатомиздат, 1982, № 154. С.108119.
2. Уравнительные резервуары: учебное пособие. О.А. Муравьев, М-во образования
и науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. Москва: Издво Моск. гос. строит. ун-та, 2017. 72 с.
3. Орлов В.А. Уравнительные резервуары гидроэлектростанций. Москва: Энергия,
1968. 179 с.
4. Мкртчян С.С. Уравнительные резервуары гидроэлектростанций: Автореферат
диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук. Москва, 1983. 25 с.
1.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОШАРОВОЇ ОСНОВИ З МІСЦЕВИМ
НАВАНТАЖЕННЯМ НА ПОВЕРХНІ ПРИ ВАРІЮВАННІ МОДУЛЮ
ДЕФОРМАЦІЇ І КОЕФІЦІЄНТА ПУАССОНА
к.т.н. Д. Чепурний, к.т.н С. Єсакова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Провівши численні дослідження двошарового основи з місцевим
навантаженням на поверхні при використанні програми SCAD, де
варіювалися параметри Ei, µi (модуль деформації і коефіцієнт Пуассона i го шару ґрунту), a також ширина смугового навантаження b , відстань від
підпірної стінки до навантаження - а та товщини шарів hi, можна зробити
наступні основні висновки:
- розподіл горизонтального тиску від власної ваги ґрунту залежить
тільки від µi, γi, hi і не залежить від величини модулів Ei шарів та їх
співвідношення;
- при наявності на поверхні засипки місцевого навантаження qx
(смугове, зосереджене та т.п.) на епюру горизонтального тиску ґрунту
впливають Ei, µi, hi, a, b та qx;
- розподіл горизонтального тиску від місцевої навантаження не
залежить від значень Ei в кожному шарі, а залежить від співвідношення
модулів Ei шарів; навіть плавна зміна Ez по глибині масиву ґрунту впливає
на розподіл горизонтальних напружень;
- якщо розглянутий масив ґрунту завантажений суцільним розмірно
розподіленим навантаженням, то Ei, hi
не впливає на розподіл
горизонтального тиску ґрунту в кожному шарі.
Приклад:
В якості ілюстрації впливу коефіцієнтів Пуассона µi і модулів
деформації Ei на рис. 1 та рис. 2 розглянуті приклади двошарового основи
при наступних загальних вихідних даних: а = 1 м , b = 3 м , q = 10 тс / м2 ,
γ1= γ2=2 тс/м3; h1= h2=5 м.
На рис. 1 розглянуті два варіанти впливу коефіцієнта Пуассона µi :
1) μ 1 = 0,25 , μ 2 = 0,36 ;
2) μ 1 = 0,36, μ 2 = 0,25 .
На рис. 2 розглянуто вплив співвідношення модулів деформації Ei в
діапазоні значень 0,25Е1 ≤ Е2 ≤100Е1.
Рис. 1. Вплив коефіцієнта
Пуассона µi
на розподіл горизонтальних напружень
σ0 в двошаровій засипці
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Рис. 2. Вплив співвідношення модулів
деформації Ei
на розподіл горизонтальних напружень
σ0 в двошаровій засипці

АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ВЗАЄМОДІЇ ОДИНОЧНОЇ ПАЛІ ІЗ
ҐРУНТОВИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИМ СТРУКТУРНОНЕСТІЙКИМИ ҐРУНТАМИ
к.т.н., доц. А. Убийвовк, ас. А. Купрейчик
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При будівництві в структурно–нестійких ґрунтах є ризик виникнення
довантажувальних сил тертя, які діють по бічній поверхні палі та
призводять до додаткового вертикального навантаження. Існує низка
заходів щодо зниження цих сил, але в умовах швидкого інноваційного
розвитку будівництва потрібні найбільш ефективні рішення.
Для вирішення цієї задачі нами було запропоновано використання
конусоподібних паль для будівництва в структурно–нестійких ґрунтах, та,
за допомогою лабораторних експериментальних досліджень, було
доведено, що при зміні кута нахилу бічної поверхні палі, дія
довантажувальних сил тертя зменшується. Було проведено низку
випробувань та встановлено залежності, за якими зроблено висновки про
значну ефективність використання в структурно-нестійких ґрунтах
конусоподібних паль для зниження довантажувальних сил тертя.
Просадочні властивості ґрунтів було змодельовано двома шляхами.
В основу першого лабораторного експерименту покладено спосіб імітації
процесу осідання всієї товщі на величину ssl = 100 мм за рахунок спуску
повітря з гумової камери («подушки») на дні лотка та реєструвалась
додаткова вага палі за рахунок довантажувальних сил тертя ґрунту Pn по
боковій поверхні палі за допомогою динамометра. В основу другого
лабораторного експерименту покладено спосіб імітації процесу осідання
всієї товщі за рахунок прикладання вертикального навантаження на
навколо пальовий масив.Отримані результати вказали, що при незначному
зниженні площі бічної поверхні конусоподібної модельної палі у
порівнянні з циліндричною формою стовбура значення довантажувальних
сил тертя Pn знизилося на 60% в першому експерименті та на 45% та 38% в
другому. Результати проміжних лабораторних досліджень показують
істотне зниження довантажувальних сил тертя грунту на конусоподібні
палі в порівнянні з циліндричною формою їх бічної поверхні, що дозволяє
підвищувати несучу здатність паль на вертикальні навантаження в проекті
пальових фундаментів із забезпеченням певного економічного ефекту.
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Перелік використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ
РОСТВЕРКУ КОМБІНОВАНОГО ПЛИТНО-ПАЛЬОВОГО
ФУНДАМЕНТУ З УРАХУВАННЯМ КОНСТРУКТИВНОЇ
НЕЛІНІЙНОСТІ
д-р т.н., проф. О. Самородов, к.т.н., доц. А. Убийвовк, к.т.н. О. Кротов,
к.т.н. С. Табачніков, асп. О. Дитюк
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При будівництві багатоповерхових і висотних будівель в останнє
двадцятиріччя в світовій практиці однією з прогресивних розробок є
комбінований пальово-плитний фундамент, де навантаження від будівлі
розподіляться між палями і плитою ростверку, допускаючи до 50%
включення в роботу плитної частини [1]. Однак, проаналізовані
конструкції та способи влаштування великорозмірних пальово-плитних і
плитно-пальових фундаментів, існуючі підходи, методи й методики їх
розрахунку та проектування показують відсутність надійних рішень
фундаментів з прогнозованим реальним включенням у роботу плити
ростверку.
Розроблено нову конструкцію комбінованого плитно-пальового
фундаменту (див. рис. 1), що здатна реально й контрольовано розподіляти
опір між плитною частиною 1 та палями 2 за рахунок влаштування зазору
між ними 3 велииною Δ, в якій під навантаженням від будівлі спочатку в
роботу повністю включається плита, а потім – палі [2, 3]. При цьому
встановлено, що в залежності від максимально допустимих осідань будівлі
реальне сприйняття плитною частиною повного навантаження може
становити до 50%.
Рис. 1 – Комбінований плитнопальовий фундамент

Однією з особливостей розрахунку ростверку такої конструкції
фундаменту є адекватне моделювання напружено-деформованого стану
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(НДС) системи «основа – фундамент – споруда» («ОФС»). На даному етапі
накопичення експериментальних даних пропонується простий підхід до
моделювання у сучасних розрахункових комплексах: на першому етапі
моделюється відсутність контакту паль з плитою ростверку з тиском під
підошвою плити pпл (кПа), при якому прогнозоване середнє осідання
будівлі s дорівнює величині зазору: Δ=s (см), а на другому етапі
розрахунку моделюється шарнірний контакт паль з плитою ростверку та
передачею розрахункового (максимального) тиску під підошвою плити від
будівлі.
У якості прикладу на підставі розрахунків, що виконані у
програмному комплексі SOFISTIK, наводимо епюри згинальних моментів
у плиті ростверку (див. рис. 2). комбінованого плитно-пальового
фундаменту 9-ти поверхової будівлі, що будується ПрАТ «Житлобуд-1» у
м. Харкові [4].
У даному випадку розподіл опору між плитою та палями прийнято
«50/50», тобто 50% сприймає плита ростверку, тому проектний зазор між
плитою та палями становить Δ=5см. На першому етапі моделювання
середній тиск під підошвою плити дорівнює pпл = 125 кПа, а на другому
етапі моделювання передається повний розрахунковий тиск pпл = 250 кПа.
При цьому, армування плитного ростверку прийнято згідно з ізополями
згинальних моментів при несприятливому варіанті навантажень.

а)

б
)
Рис. 2 - Ізополя згинальних моментів Mx у плиті ростверку для двох етапів
моделювання: а) перший - відсутність зв’язків між плитою і палями; б) другий –
шарнірне з’єдання між плитою і палями

Перелік використаних джерел:
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Секція «Залізобетонні та кам’яні конструкції»
ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СЕРІЙНИХ
ВЕЛИКОПАНЕЛЬНИХ БУДИНКІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО
БУДІВНИЦТВА В М. КРАМАТОРСЬКУ
д-р техн. наук, доц. А. Мозговий,
канд. техн. наук, доц. К. Спіранде
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Наприкінці двадцяти століття будівельна сфера переживала кризу.
Не всі компанії змогли адаптуватися до нових умов, тому будівництво
великого числа будівель соціального та житлового призначення було
заморожено. Будівельно-монтажні роботи призупинені на рівні різного
ступеня готовності об’єкту, від виритого котловану до повністю
змонтованої будівлі без підключення до інженерних мереж. Ретельне
технічне та візуальне обстеження - єдиний можливий варіант об'єктивно
вирішити долю об'єктів незавершеного будівництва. Головна мета такого
обстеження - знайти і оцінити пошкодження, розробити оптимальну
стратегію відновлення, проаналізувати технічний стан конструкцій і
доцільність ремонтних заходів, прийняти рішення про знесення або
реконструкцію будівлі.
Була виконана будівельна експертиза двох- та семиповерхової
«недобудов» в м. Краматорську. Будівництво цих будинків було розпочато
в 1993 році. Планувалося зведення дев'ятиповерхових великопанельних
будинків по серії 90 але роботи були зупині через брак коштів. При цьому,
належна консервація об'єктів не виконувалася. В результаті недобудовані
будинки піддавалися багаторазовому несприятливого циклічному впливу
навколишнього середовища.
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Під час експертизи здійснено вивчення проектної та технічної
документації, загальних відомостей про об'єкт, особливостей його
експлуатації, візуальний огляд і фіксація видимих дефектів. На поверхні
залізобетонних несучих конструкцій виявлено наявні раковини, вибоїни
мокрі плями, відшарування захисного шару, на окремих ділянках
проступають сліди корозії арматури.
Дефекти спостерігаються в панелях перекриттів зовнішніх та
внутрішніх стін, в вертикальних і горизонтальних стиках між панелями, в
зовнішніх кутах будівель та місцях сполучення перекриттів зі стінами. Це
свідчить про неналежний стан сталевих закладних та з'єднувальних
елементів в стиках панелей, що є особливо небезпечним для
великопанельних будинків.
На підставі технічного висновку за результатами обстеження будівлі
прийнято рішення про недоцільність реконструкції та необхідність
знесення двоповерхового будинку. Семиповерховий будинок вимагає
проведення додаткового кошторисного інструментального обстеження з
можливою розробкою проекту потужного підсилення несучих конструкцій
та вузлів їх з’єднання, що є економічно недоцільним.
ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО
СТАНУ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ ДВОТАВРОВИХ
МОДИФІКОВАНИХ БАЛОК
канд. техн. наук, доц. К. Спіранде, канд. техн. наук Р. Шемет,
асп. К. Шемет
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Однією з основних завдань будівельної галузі в Україні є створення
економічних і довговічних конструкцій. Це може бути досягнуто шляхом
створення нових прогресивних конструктивних елементів, які б
задовольняли вимогам зменшення витрат матеріалів при забезпеченні
необхідної несучої здатності та деформативності.
Для вирішення такого завдання зазвичай використовують
високоміцні та ефективні матеріали, створюючи при цьому нові
конструктивні форми перерізів та комплексны конструкціъ, в яких
раціонально об'єднані для спільної роботи залізобетонні та сталеві
елементи за рахунок використання переваг кожного з матеріалів.
Запропоновано
конструктивне
рішення
сталезалізобетонних
елементів, яке дозволяє зменшити витрату сталі, та оптимізувати
напружено-деформований стан поперечного перерізу. Особливість такого
конструктивного рішення полягає в тому, що в якості стиснутої частини
перерізу використовується залізобетонна поличка, а в якості прокатного
сталевого профілю - тавровий елемент з перфорованою стінко. В такому
елементі напруження стиску сприймає залізобетонна плита, а напруження
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розтягу - нижня поличка сталевого елементу, таким чином, виконується
оптимізація перерізу згідно схеми його роботи.
В програмному комплексі ЛІРА-САПР виконано чисельне
дослідження напружено-деформованого стану сталезелізобетонних
двотаврових модифікованих балок. Розроблено розрахункову модель балки
прольотом 3000 мм та висотою поперечного перерізу 215 мм.
Сталезалізобетонний переріз складається зі стиснутої залізобетонної
полички шириною 500 мм та висотою – 65 мм, сталевого прокатного
профілю з перфорованою стінкою. Профіль з перфорованою стінкою
отримують шляхом розрізання стінки балки таврового перерізу по
зигзагоподібній ламаній лінії. Полички та стінка балки моделюється
плоскими скінченими елементами. Жорстке сполучення залізобетонної
полиці зі сталевою стінкою створено об'єднанням вузлів в абсолютно
жорсткі тіла. Розрахунок виконувався за деформаційною моделлю з
врахуванням фізичної нелінійності властивостей бетону та сталі.
Аналіз напружено-деформованого стану дозволив виконати
оптимізацію поперечного перерізу, завдяки якій центр ваги
сталезалізобетонні балки буде максимально зміщений до нижньої
розтягнутої грані, що дає змогу забезпечити ефективність розподілу
напружень в складових частинах перерізу.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПИТАННЯ ОТРИМАННЯ ПОВНИХ
ДІАГРАМ «НАПРУЖЕННЯ-ДЕФОРМАЦІЇ» ДЛЯ БЕТОНУ В
УМОВАХ ПІДВИЩЕНИХ І ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
д-р техн. наук, проф. С. Фомін, к.т.н., доц. Ю. Бондаренко,
к.т.н., доц. С. Бутенко, асп. С. Колєсніков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Тенденція до збільшення поверховості будівель ставить все більш
жорсткі вимоги до їх вогнестійкості. В основній частині таких будівель
бетон є основним конструкційним матеріалом. Механічні властивості
бетону при підвищених температурах містяться в нормах проєктування [1],
але як показали останні роботи повна діаграма «напруження-деформації»
бетону при підвищених температурах не є точною, і потребує більш
ретельного вивчення та дослідження [2].
Одним з основних методів дослідження механічних властивостей
бетону при підвищених температурах, що може бути використаний для
цього, є експериментальний. При цьому науковці можуть зіткнутись з
рядом складнощів при вирішення такої задачі.
Проблема нагріву зразку включає в себе ряд питань, одне з яких
полягає в тому, що не можна перегрівати зовнішні шари бетонного зразку,
тобто їх температуру потрібно контролювати та підтримувати постійною.
Як показують чисельні моделювання, прогрів бетонної призми
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100х100х400 займає від 80 до 120 хв. в залежності від температури. Слід
відмітити, що при встановленні стаціонарного режиму, торці бетону
залишаються недогрітими майже на 30% в порівнянні з серцевиною зразка.
Також підвищені вимоги пред’являються до силової частини
установки. Деформативність силової частини установки має вирішальне
значення для отримання низхідної гілки діаграми «напруженнядеформації».
Розрахунки
показують,
що
сумарні
деформації
випробувальної установки мають бути на порядок меншими за деформації
зразка бетону. З аналізу даних розрахунків можна зробити висновки, що
одна й та сама випробувальна установка може мати обмеження по класу
бетону. Є два шлях усунення цієї проблеми: перший – збільшення
жорсткості силової частини установки, другий – проведення випробування
із створенням градієнту деформацій в зразку бетону.
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ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ВОГНЕСТІЙКОСТІ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
д-р техн. наук, проф. С. Фомін, к.т.н., доц. С. Бутенко,
к.т.н., доц. І. Плахотнікова, асп. С. Колєсніков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Зведення багатоповерхових висотних будівель неможливе без
зваженого та відповідального розрахунку вогнестійкості таких будівель.
Вогнестійкість залізобетонних будівель має бути повністю забезпечена,
адже вона є останнім рубежем, у випадку неспрацювання або відмови
протипожежних систем, для забезпечення евакуації людей та безпеки
пожежників при гасінні пожежі.
У відповідності з нормами проектування [1], методиками та
методами розрахунку на вогнестійкість залізобетонних конструкцій, що
дають найточніші результати, вважають уточнені моделі розрахунку, але в
нормах сформульовано тільки вимоги до них. Уточнені моделі розрахунку
мають базуватись та включати в себе теплотехнічний розрахунок та
статичний розрахунок
Суть теплотехнічного розрахунку полягає у визначенні
температурних полів в розрахункових перерізах конструкції, яка
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обігрівається. Розрахунок температур виконується із застосуванням
диференціального рівняння теплопровідності Фур'є.
Суть статичного методу полягає в тому, що споруда розглядається в
рівновазі зовнішніх навантажень та внутрішніх сил. статичний розрахунок
зводиться до вирішення двох задач: знаходження зниження опору
елементу
та збільшення загального навантаженню на елемент
з часом. Обидві задачі включають в себе ряд дискретних розрахунків через
певні проміжки часу, з наступною побудовою графіків та знаходження їх
точки перетину.
Альтернативою для теплотехнічного та статичного розрахунків може
стати підхід до розрахунку вогнестійкості як до динамічної задачі.
Динамічний підхід базується на законі збереження енергії [2], згідно якого
сума потенційної та кінетичної енергії пружної системи в будь-який
момент часу є постійною величиною. В даному випадку навантаження від
дії пожежі розглядається як динамічне, тобто таке, що змінюється в часі.
Список використаних джерел
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЦЕГЛЯНОГО ПРОСТІНКА В ОБОЙМІ З
НЕМЕТАЛЕВОЮ АРМАТУРОЮ
канд. техн. наук, доц. Р. Шемет,
канд. техн. наук, доц. М. Якименко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Питання ремонту, відновлення пошкоджених цегляних стін,
підсилення при реконструкції, підвищення несучої здатності окремих
кам‘яних елементів будівель, що надбудовуються є актуальними в наш час.
Існує низка основних способів підсилення кам‘яних конструкцій,
одним з яких є захоплення конструкції в обойму.
В Україні відповідно до діючих нормативних документів
випускається широка номенклатура неметалевої композитної арматури,
виготовленої на основі безперервного базальтового або скляного ровінгів.
Для порівняння результатів умовно було використано арматуру
одного і того ж діаметру для трьох варіантів армування (метал,
склопластик та базальтопластик).
Основною перевагою наведеного способу підсилення є значна
міцність композиційних матеріалів, що дає можливість їх використовувати
для підсилення кам’яних конструкцій.
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Аналіз сумісної роботи обойми з кам’яним простінком виконано з
використанням програмного комплексу «SCAD».
Вихідні дані для розрахунку підсиленого простінка були такими ж,
як і при розрахунках за методиками ДСТУ. Розглядались варіанти без
армування обойми, з металевою та неметалевою арматурами.
Проведені розрахунки простінків з армуванням сталевою та
неметалевою арматурами та аналіз напружено-деформованого стану
цегляного простінку довели доцільність широкого використання
полімерної композитної арматури для армування обойм при підсиленні
кам’яних конструкцій.
Якщо порівнювати неармований простінок з армованими,
спостерігається зменшення напружень в кам’яній кладці за рахунок
перерозподілу напружень з кам’яної кладки на сталеву або композитну
арматуру. Слід відмітити, що незважаючи на те, що модуль пружності
композитної арматури менше ніж у сталевої, вона добре включається в
сумісну роботу з кам’яною кладкою. Це відбувається тому, що різниця між
модулями пружності композитної арматури і кам’яної кладки достатньо
велика, і композитна арматура фактично працює в низько-модульному
середовищі.
Результати розрахунків показали, що для забезпечення несучої
здатності підсилюємого простінка потрібна менша кількість неметалевої
арматури. При підсиленні простінків, розташованих в підвалах та
цокольних поверхах доцільність використання неметалевої арматури не
викликає сумнівів.
СУЧАСНИЙ НЕРУЙНІВНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ
БЕТОНУ ЗА ЙОГО ЗРІЛІСТЮ ТА ТЕМПЕРАТУРОЮ ПІД ЧАС
ТВЕРДІННЯ

к.т.н., доц. Ю. Ізбаш
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В даний час при контролі міцності бетону дуже широке поширення
мають температурні графіки, за якими обчислюють міцність за графіками
твердіння бетону. Їх мінусом є, то, що найчастіше доводиться визначати
міцність по передбачуваним, а не за існуючими ізотермам. Але основна
проблема полягає в тому, що вітчизняними нормативними документами не
гарантується правомірність використання температурних графіків, на
відміну від американських. Реальні графіки твердіння бетону, складені на
будівельному майданчику, можуть мати дуже складний вид через постійні
коливання температури бетону. Нижче, на рисунку 1, представлений
приклад такого графіку.
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Рис. 1 - Приклад графіка твердіння бетону з будівельного майданчика

Більш того, на більшості будівельних майданчиків зразки бетону,
перевіряють на міцність у різному віці протягом першого тижня, щоб
вирішити, коли слід знімати опалубку. Розділ 10.2 ASTM C31 визначає
затвердіння поля як умову, яка "передбачає піддавання зразків тій
температурі та вологості, які відчуває фактична структура". Зазвичай, якщо
випробування на розрив показують, що бетон досягає 75% від
розрахованої міцності, інженери-конструктори дозволяють проводити
зачистку форм, і проект може переходити до наступних кроків.
Однак однією з проблем є те, що зразки-циліндри, які проходять
руйнівні випробування, мають набагато менший об’єм, але більшу площу
поверхні, порівняно з конструкцією або плитою. Як результат, в зразках
зберігається менше вологи, ніж в фактичному елементі конструкції, що
може зробити зразок не обов'язково репрезентативним. Крім того, оскільки
зразки для випробувань на розрив транспортуються до сторонньої
лабораторії, будівельна бригада залишається на робочому майданчику в
очікуванні результатів даних, додаючи зайві витрати на робочу силу.
У порівнянні, з іншими методами неруйнівного контролю, концепція
зрілості є надійною практикою, яка може усунути здогади і неточності.
Інші неруйнівні методології, що використовуються для вимірювання
міцності, такі як молоток Шмідта або ультразвукова імпульсна швидкість,
часто менш точні, ніж зрілість.

Секція «Інженерна геодезія»
МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ В ПРОЦЕСІ
БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
канд. техн. наук, доц. Тарас Наливайко,
канд. техн. наук, ас. Тетяна Наливайко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Найбільш повною за обсягом є програма геодезичних робіт при
вишукуваннях автомобільних доріг. Один з найскладніших і
відповідальних етапів є детальна розбивка і закріплення перехідних і
вертикальних кривих на магістралях і доріг місцевого значення.
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При проектуванні транспортних лінійних споруд траси складання
плану і профілю формують окремо. В реалізованому виді вісь траси
являється просторовою кривою подвійної кривизни. Найбільш реальним
представництвом криволінійності траси являється комплекс елементів
перехідної і колової кривих, які складають визначену геометричну форму.
Їх сутність зумовлюють характер траси і кривих в цілому, тобто
закріплення розбивають по коловим і перехідним кривим, причому останні
приміняються для плавного сполучення кругових кривих з прямолінійним
шляхом.
Як правило перехідні криві проектують при радіусах R≤1500 м.
Основна суть перехідної кривої полягає в тому щоб віраж, або
перевищення зовнішнього колеса транспортного засобу зрівноважувало
дію відцентрової сили F, тобто
, або
де F – відцентрова сила; p – вага транспорту; h – перевищення; q –
прискорення сили тяжіння;R – радіус кривої; V – швидкість транспорту
На основі цієї формули визначають параметр перехідної кривої – С:

Де S або L – довжина перехідної кривої; і – поперечний ухил
автомобільної дороги.
С – це постійний коефіцієнт, який необхідний для визначення всіх
інших елементів перехідної кривої (n - величини звуження, t - доповнення
до тангенсу, Ψ – кут зміщення).
Для магістральних доріг параметр С – складає: С=45000 150000 при
L=80-150 м, R=200 4000 м.
В процесі дослідження було визначено що оптимальним варіантом
одержання імовірнісних параметрів елементів перехідної кривої склали
результати одержані по формулам:
,

,

При детальній розбивці самих перехідних і колових кривих доцільно
прийняти спосіб прямокутних координат, застосовуючи рівняння
радіальної спіралі (клотоїди)
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Іноді, як позують дослідження, при розбивках доріг місцевого
значення прийнято застосовувати
,
тобто рівняння кубічної параболи майже відповідає першому члену
рівняння клотоїди якщо закріпити величини L на х. Для невеликих довжин
перехідних кривих такі формули можуть бути прийняті.
Перелік використаних джерел:
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Бабков В.Ф. Ландшафтное проектирование автомобильных дорог.- Москва:
Транспорт, 1980,-187 с.
2.
Браверман Э.М, Мучник И.В. Структурные методы обработки эмпирических
данных. – Москва: Наука, 1983, - 464 с.
Левчук Г.П Инженерная геодезия. Ч. II -III. – Москва: Издательство геодезической
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ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРЯМКУ КОЛЕКТОРІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ ВЕРТИКАЛЬНИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ
СВЕРДЛОВИН
ст. викладач О. Торубалко,
канд. техн. наук, доц. О. Доброходова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Інженерно-геодезичні роботи представляють собою комплекс
вимірювань, обчислень і побудов в кресленнях і натурі, що забезпечують
правильне і точне розміщення будівель і споруд, а також геодезичний
контроль під час будівництва [1, 2]. Одним з найважливіших складових
маркшейдерського
(геодезичного)
контролю
при
проведенні
горизонтальних виробок, в тому числі і колекторів, незалежно від способу
їх проходки, є з’єднувальні горизонтальні та вертикальні зйомки. В задачу
з’єднувальних зйомок входить установлення зв’язку між зйомками,
виконаними на поверхні і в підземних виробок.
В умовах проходки колекторів малих діаметрів (D=2,1 м) доцільно
орієнтування виконувати геометричним способом за методикою
орієнтування підземних виробок через два вертикальних ствола. В якості
другого стовбура в цьому випадку використовуються вентиляційні
свердловини, які буряться послідовно з поверхні до колектора в міру його
проходження через 50 ... 150 м. Свердловини осаджуються трубами D =
150 і використовуються для провітрювання забою. Винос свердловин
здійснюється з магістрального ходу, що прокладається по поверхні при
можливості близько до траси колектора.
Використання вертикальних вентиляційних свердловин, пробурених
з поверхні, для орієнтування колекторів із застосуванням методики, в
значній мірі використовує принципи орієнтування підземних виробок
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через два вертикальних ствола, істотно покращує технологію геодезичного
контролю при виконанні підземних робіт і є показовим поєднанням
технологічних рішень зовні різного напрямку, якими є проблеми
провітрювання гірських виробок малих перетинів і геодезичний контроль
при їх проходці.
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ДЖЕРЕЛА КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКСПЕРТНІЙ
ОЦІНЦІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
канд. техн. наук, доц. Р. Чубукін
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Територія міст та кількість невпинно збільшується, захоплюючи все
нові і нові приміські території. За даними Державної служби статистики на
2019…2020 рр міське та сільське населення в Україні складалє 69,5% та
30,5% відповідно. Кількість сільського населення невпинно зменшується.
Таке зростання супроводжується цілою низькою проблем. Серед таких
проблем слід виділити транспортні, екологічні, соціальні, економічні та
багато інших.
Ці питання привертають увагу багатьох спеціалістів із організації та
управління міськими територіями. В своїй роботі експерти користуються
різноманітними джерелами інформації: статистичними та бухгалтерськими
звітами, результатами соціологічних опитувань мешканців та натурних
обстежень території міста тощо.
Окремим класом інформації про місто є картографічні дані, які
достовірно відображають розміщення окремих топографічних об’єктів в
просторі, а співставлення топоматеріалів за різні історичні часи допомагає
проаналізувати динаміку території міста.
В останні десятиріччя відбулися значні зміни у способах отримання
топографічної інформації, що викликані появою новітніх її технологій
збирання. Зокрема, стає можливим широке використання малогабаритних
беспілотних повітряних апаратів, які дають змогу отримувати актуальні
просторові дані. Здобули розповсюдження панорамні знімки вулиць, які
розміщуються на популярних картографічних інтернет сервісах. Такі
знімки дають додаткові відомості про територію міста, що не можуть бути
отримані при використанні аєрофотознімків.
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Фотознімки містять лише зображення певного топографічного
об’єкту, яке підлягає інтерпретації відповідно до задач дослідження. Така
інтерпретація часто полягає в зміні зображення об’єкта його графічним
(векторним) аналогом та присвоєння йому певних атрибутів. Наприклад
будинок замінюється прямокутником, у якого є властивості матеріалу,
кількості поверхів та ін.
Така заміна (оцифрування) в більшості випадків виконуються вручну
та досить трудомістким процесом. Нагальною потребою є розробка
алгоритмів автоматичного чи напів- автоматичного розпізнавання
топографічних об’єктів, що значно підвищить ефективність використання
фотографічних зображень міської території та дозволить використовувати
об’єктивні метричні характеристики зображень як додаткове джерело
інформації про міські території.
ГЕОДЕЗИЧНИЙ СУПРОВІД ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
канд. техн. наук, доц. О. Доброходова

Харківський національний університет будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доц. Ю. Радзінська

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Не зважаючи на різноманіття інженерних споруд, під час їхнього
проектування й зведення вирішуються наступні загальні завдання
інженерної геодезії: одержання геодезичних даних під час розробки
проектів будівництва споруд (інженерно-геодезичні дослідження);
розподіл на місцевості основних осей і меж споруд відповідно до проекту
будівництва (розбивочні роботи); забезпечення в процесі будівництва
геометричних форм і розмірів елементів споруд відповідно до їх проектів,
геометричних умов установки й налагодження технологічного
устаткування; визначення відхилень геометричної форми й розмірів
зведеної споруди від проектних (виконавчі зйомки); вивчення деформацій
(зсувів) земної поверхні під спорудою, самої споруди або її частин під
впливом природних факторів й у результаті дій людини [1, 2].
Метою
геодезичного
супроводу
є
забезпечення
якості
споруджуваного об'єкта для його безпечної експлуатації, виключення
незапланованих витрат на усунення можливих помилок, що виникають під
час будівельно-монтажних робіт. Геодезичний супровід будівельномонтажних робіт необхідний для контролю якості робіт, їх відповідності
проектній документації. Цю задачу вирішують виконанням виконавчої
зйомки, яка дає можливість своєчасно визначити допущені помилки,
знайти ефективні способи їх виправлення. Важливе значення такі роботи
мають при влаштуванні підземних комунікацій, так як ці системи
знаходяться в грунті і точно визначити їх місце розташування можна
тільки по зйомці, виконаної геодезистами. Крім того, без виконавчої
зйомки будівлю неможливо ввести в експлуатацію.
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Від того, наскільки професійно будуть виконуватися всі геодезичні
роботи
на
будівельному
майданчику,
залежатиме
безпека,
функціональність, надійність, довговічність об'єкта, дозволить уникнути
помилок, які в подальшому можуть призвести до деформації об'єкта або
його руйнування.
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ВИСОКОТОЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ В УМОВАХ ВІБРАЦІЇ
ст. викл. Л. Троценко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для забезпечення безпечної експлуатації складних інженерних
споруд потрібен постійний геодезичний інженерний моніторинг. Одним з
основних і надійних способів геодезичного інженерного моніторингу є
спостереження за осадками. Максимальна геодезична точність цих робіт
без застосування спеціальних технологій відповідно до нормативних і
технічних становить:



 0.5 мм



 0.5 мм

відносні осадки ОТ
, абсолютні осадки АБ
.
Для отримання такої точності потрібно визначати перевищення на станції з
середньою квадратичною похибкою   0.13 мм. Це дуже висока
точність, для її досягнення використовуються високоточні нівеліри, інварні
рейки і спеціальна методика вимірювань. Крім інструментальної частини
похибок велике значення на точність вимірювань мають зовнішні умови.
Похибки за рахунок впливу зовнішніх умов дуже часто перевищують
інструментальні похибки, причому ці похибки дуже часто перевищують
допустимі значення.
Більшість відповідальних інженерних споруд відносяться до споруд
у яких присутні потужні агрегати, що викликають вібрації обладнання та
навколишніх конструкцій. Частота цих вібрацій залежить від типу
агрегатів. Наприклад, енергетичні агрегати, що працюють в середовищі
стандартного змінного струму, мають частоту коливань 50 Гц, частота
коливань газових компресорних станцій досягає декількох кілогерц. Ці
вібрації є одним з основних джерел похибок при високоточному
геометричному нівелюванні.
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Протягом останніх 30 років досліджують проблему зменшення
впливу вібрації обладнання на точність геометричного нівелювання,
використовуючи стробоскопічний ефект.
Робота присвячена вирішенню даної проблеми на основі новітніх
технологічних рішень.
В роботі дана характеристика вібраційних процесів обладнання та
методів захисту вимірювань від впливу вібраційних процесів. Також
поданий аналіз страбоскопичного методу вимірювань та аналіз відомих
способів боротьби з вібраціями при виконанні вимірювань. В роботі
розроблена методика послідовності робіт при визначенні перевищень при
використанні стробоскопічних приборів, а саме, підготовчі роботи,
дослідження місця вимірювань, інвентаризація контрольних марок, вибір
методів та способів вимірювань, виконання вимірювань.

ПРИЧИНА ЗМІЩЕННЯ ПІВНІЧНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЮСА
канд. техн. наук М. Токарєв
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Магнітне відхилення є ключовим фактором для точної навігації.
Компас (і його сучасні аналоги) завжди вказують напрямок уздовж
силових ліній магнітного поля Землі, які сходяться в точках, іменованих
магнітними полюсами. Положення магнітних полюсів не збігається з
положенням географічних полюсів.
Оскільки з плином часу магнітне поле Землі змінюється, змінюється
і положення Північного і Південного магнітних полюсів. Це веде до зміни
магнітного відхилення місць на земній поверхні, а значить і до помилок
показань навігаційного обладнання. Положення магнітних полюсів Землі
розраховується з 1590 року. В період 1590-1994 рр. швидкість зміни
положення полюсів була невеликою: 5-8 км/рік для Північного магнітного
полюса і 4-6 км/рік для Південного. З 1994 року ситуація різко змінилася.
Швидкість переміщення Північного магнітного полюса збільшилася на
порядок, Південного полюса - в 1,5 рази. Причиною такої аномалії став
нерівномірний розподіл температури в зовнішньому (рідкому) ядрі
планети. Легка розплавлена суміш заліза і нікелю швидко піднімається до
поверхні земного ядра і провокує різкі геомагнітні скачки. Причина може
бути пов'язана з тим, що через швидке переміщення легкої розплавленої
суміші заліза і нікелю до поверхні зовнішнього земного ядра відбувається
зміщення центру ваги планети. Використані методи спостережень не
можуть зафіксувати високочастотні коливання в процесі міграції полюсів.
Звичайно, на мантію і літосферу планети впливає як зміщення важких
фракцій всередині рідкого ядра планети, так і поява додаткових напружень
на тектонічні структури при асиметричному зміщенні полюсів. При
досягненні в структурах стиснення напруг, що перевищують межу
тривалої міцності порід, відбувається «зрив» затиснених один з одним
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крил сейсмогенних розломів і наступні за ним сейсмічні події. Сумарне
зміщення Північного полюса від місця розташування з 1994 року по 2021
рік склало 1496 км. Приблизно по 50 км на рік. Кількість землетрусів на
земній кулі з 2005 по 2021р.р. збільшилася приблизно в 5 разів. Показане
співпадіння побічно підтверджує вплив зміщення магнітних полюсів на
сейсмічну стабільність планети в цілому.
Побудувати універсальну модель зміщення магнітних полюсів, на
мій погляд, неможливо. У неї буде занадто багато аргументів, отримати
інформацію про які дуже складно. При високих швидкостях зміщення
магнітних полюсів чисельні моделі працюють короткий час. З цієї
причини, якщо динаміка зміщення полюсів збереже свої властивості,
діючим моделям буде потрібно часта корекція. Тільки так можна
забезпечити надійну і точну роботу всіх навігаційних систем.

Секція «Інженерна графіка»
ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ОБОЛОНОК
СИСТЕМАМИ ПАРАМЕТРИКИ
канд. арх., ст. викл. О. Благовестова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

З виникненням необхідності в застосуванні більш складних
параметрів геометричної моделі об'єкта в процесі проектування, в
архітектурній інтерпретації абстрактних побудов в першому десятилітті
XXI століття необхідність в зміні параметрів архітектурних форм на стадії
передпроектного аналізу стала одним із значущих напрямків у світі
комп'ютерного архітектурного програмування. Такого роду вид
моделювання отримав назву «параметричне проектування» [1]. При
параметричному моделюванні форма витягується з динамічного
обчислювального процесу, який відбувається в віртуальної реальності.
Параметричний підхід вимагає нового проектного мислення і
поглибленого знання комп'ютерних програм, що дозволяє відображати в
єдиній моделі всі зміни, які відбуваються в процесі проектування.
Незамінний для генерування форм архітектурних оболонок, даний підхід
дає можливість «індивідуалізації» конструктивних систем і матеріалів, а
також сприяє створенню принципово нових і навіть непередбачених форм.
Симбіоз творчого задуму архітектора і можливостей цифрових технологій
моделювання віртуальної реальності дозволяє по-новому подивитися не
тільки на перерозподіл ролей між архітекторами та суміжниками, а й
вимагає переосмислення ролі форми в архітектурі в контексті формування
комфортного та безпечного просторового середовища для проживання [2].
Топологічні можливості інструментарію і принципи архітектурного
проектування реалізуються в параметризованих програмних комплексах
нелінійного формоутворення: 3D Max, RhinoCeros і його плагіна
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Grasshopper. Основними завданнями даних програмних модулей є
реалізація узгодження даних, які вводяться, визначення складних
алгоритмічних взаємозв'язків між об'єктами, успадкування властивостей і
передача їх на виконання, побудова тривимірних топологічних форм
облонок, здійснене методом NURBS моделювання з можливістю їх
дослідження і зміни [3].
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ВИКОРИСТАННЯ AUTODESK INFRAWORKS 360 І AUTODESK
NAVISWORKS ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ І ПЕРЕВІРКИ BIM-МОДЕЛІ
ст. викл. І. Тимченко, доц. Н. Гречко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Autodesk InfraWorks 360 – це потужний інструмент для ескізного
проектування і візуалізації проектів таких об'єктів, як дороги, мости,
інженерні комунікації, ділянки забудови і т.д. InfraWorks дозволяє швидко
створити 3D модель існуючої інфраструктури на основі даних з відкритих
джерел чи інженерних досліджень, швидко опрацювати кілька варіантів
проектів, проаналізувати і порівняти їх та прийняти рішення про
прийняття в подальшу роботу того чи іншого варіанту.
Робота в Autodesk InfraWorks 360 починається зі створення моделі:
за допомогою конструктора моделей або вручну. ІnfraWorks, крім
основних інструментів для ескізного проектування, включає в себе 3
спеціалізованих модуля, за допомогою яких можна пропрацювати ескізний
проект на досить високому рівні за короткий час:
 Bridge Design (проектування мостів);
 Drainage Design (проектування дренажу).
Модель в InfraWorks, є інформаційною моделлю, що містить дані про
існуючі та проектуємі об'єкти інфраструктури і атрибутивну інформацію.
Це прекрасний інструмент для візуалізації проекту, з його допомогою
можна легко і швидко підготувати презентаційний відеоролик для
демонстрації проекту, прийняти рішення про погодження варіанту проекту
або ж залишити свої коментарі та побажання.
Autodesk Navisworks – це рішення для створення комплексної моделі
проекту, яке дозволяє більш ефективно координувати виконувані роботи,
моделювати процес будівництва і проводити комплексний аналіз проекту.
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Створення зведеної моделі в Navisworks дозволяє виявляти
конфлікти між елементами моделей, які виникають в результаті
неузгодженості рішень проектувальників, а це дає можливість узгодити всі
проектні рішення між собою і швидко вносити необхідні зміни в
документацію до реалізації проекту на будівельному майданчику.
Navisworks надає можливість спланувати і змоделювати стадії
будівництва об'єкта із зазначенням термінів початку і закінчення робіт на
основі календарного графіка, а також створити укрупнений кошторисний
розрахунок. Це і 4D моделювання – створення інформаційної моделі, коли
об'єкт розглядається не тільки в просторі, але і в часі; і 5D моделювання –
створення інформаційної моделі, що включає вартість проекту або іншу
характеристику, що обчислюється.
Отже, Autodesk InfraWorks 360 і Autodesk Navisworks, дозволяє
збільшити швидкість і якість випуску проекту і, як наслідок, уникнути
можливих проблем при будівництві об'єкта. Застосування InfraWorks стане
в нагоді для концептуального проектування і для створення візуалізації.
МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ РЕДАКТОРА
GIMP ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ст. викл. І. Тимченко, доц. Н.Гречко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Графічний редактор GIMP The Image Manipulation Program GNU,
більше відомий як GIMP, є потужним і вільно поширюваним графічним
редактором, який може бути використаний абсолютно для всього: від
різноманітних операцій з фото до роботи з цифровим живописом. GIMP є
чимось на зразок безкоштовного Adobe Photoshop з відкритим вихідним
кодом. Працювати в його середовищі дуже комфортно, більш того, GIMP
підтримує розширення файлів, з якими працює Photoshop і має безліч
подібних функцій. Одним з фундаментальних понять, які обов'язково
повинен освоїти користувач, є робота з шарами: це дозволяє виконувати
додавання і видалення елементів, ефектів з композиції, редагувати окрему
частину зображення, іншими словами, накласти фото на фото.
Досить зрозуміти властивість «прозорість» шару, що виконує
функцію аналогових анімацій в більш ранніх версіях графічних редакторів,
щоб можна було працювати на конкретному шарі: малювати, додавати
спецефекти без втручання в інші шари, розташовані вище або нижче
робочого шару. Можна навіть змінити порядок проходження шару (за
допомогою звичайного перетягування мишкою), об'єднати шари в групу
для більш зручної роботи, встановити параметр прозорості або
непрозорості основного шару тощо.
За замовчуванням GIMP пропонує широкий вибір наборів щіток –
від круглих класичних щіток до нестандартних щіток, зображень печаток
та іншого. Існує можливість створювати власні нові кисті за допомогою
інструмента «Пензель» на бічній панелі в нижній лівій частині екрана на
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основі геометричних форм з використанням звичного інтерфейсу і бігунка,
а потім зберегти результат для подальшого використання.
Користувачі можуть експериментувати, створюючи зображення з
відтінками сірого кольору (білий розглядається як прозорий, чорний повноколірний) і зберегти його у файл з розширенням .gbr в базі програми.
Можна створити каркасну «кисть трубу», створити багаторівневе
різнобарвне зображення і зберегти його в тому ж каталозі, що й .gih файли.
Простий і яскравий приклад всіх можливостей GIMP – це управління
кольорами зображення. Можна видалити всі кольори для фото в цілому
або для конкретного об'єкта, області чи людини. Все це реалізується за
рахунок використання шарів, відтінків сірого, а також інструментів шарів
маски. Розширити стандартні функції програми допомагають безкоштовні
плагіни, найбільш затребувані з яких наступні плагіни:
1. PSPI – забезпечує підключення фільтрів Adobe Photoshop до
GIMP.
2. Save For Web – оптимальне рішення для збереження зображень з
гарною якістю і невеликим розміром для Web-сторінок.
ЗАСОБИ ПРИСКОРЕННЯ ШВИДКОСТІ ВИТІКАННЯ ДРІБНО
ФРАКЦІЙНИХ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ ЧЕРЕЗ ВИПУСКНІ
ОТВОРИ
канд. техн. наук, доц. О. Печерцев
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Одним з показників, що визначають швидкість гравітаційного
витікання, є розмір отвору випуску, який в нашому випадку лежить в
межах 2 ≤ R / dm ≤ 9, де R – радіус отвору випуску, dm - максимальний
розмір частинок сипучого матеріалу (частинки сипучого матеріалу мають
сферичну форму).
Прискорити витікання дрібно фракційних сипучих матеріалів через
випускні отвори, тобто прискорити частоту руйнування динамічно
нестійкого склепіння, яке утворюється над отвором, можливо за рахунок
розкриття фізичної суті поведінки сипучих матеріалів під впливом
механічної вібрації, зокрема частоти і амплітуди коливань.
Звичайно треба враховувати з усіма іншими показниками опір
повітря, пружність часток сипучого матеріалу, тертя між ними, вологість,
врахувати зовнішнє тертя і т.п. і будувати модель поведінки сипучого
матеріалу з урахуванням саме цих та інших факторів.
Крім того вертикально спрямована вібрація усуває небезпеку
зависання сипучих матеріалів над отворами та підвищує надійність
висипання, тому що в межах амплітудних значеннях прискорень, які не
перевищують прискорення сили тяжіння, сипучий матеріал набуває
властивість псевдоплинності.
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В нашому випадку ми вирішуємо дві задачі: по-перше прискорити
швидкість витікання сипучого матеріалу через випускні отвори і по друге
збільшити щільність заповнення штампа сипучим. На процес ущільнення
впливає ще ряд чинників: міра заповнення штампу, який вібрує, фізикомеханічні властивості ущільнюванного матеріалу і тривалість вібрації.
Таким чином вертикально направлена вібрація може забезпечити
стабільне витікання сипучого матеріалу, прискорити швидкість витікання,
забезпечити якісне ущільнення.
Наше завдання - знайти параметри віброзбудження за допомогою
регульованого приводу, які допоможуть змінювати в широких межах
швидкість витікання часток через отвори випуску і їх ущільнення.

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМОТВОРЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПОВЕРХОНЬ
канд. техн. наук, доц. В. Герасименко
ст. викл. О. Проценко, ст. викл. І. Тимченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Постановка проблеми. В сучасній архітектурно-будівельній
практиці все частіше створюються оригінальні складні форми, які
геометрично можна представити як системи скінченної безлічі плоских
чи криволінійних відсіків, відрізків прямих та дуг плоских чи
просторових кривих з різними умовами їх з’єднання.
Основна частина. З методологічної точки зору для вирішення
задач формотворення структурних конструкцій можуть ефективно
використовуватись принаймні чотири з семи відомих концептуальних
класів методів геометричного моделювання – методи пониження
розмірності вихідної множини формоутворюючих елементів, в т.ч.
проекційні; методи, що використовують алгоритми розмноження;
дискретні інтерпретації ланцюгів геометричних перетворень, зокрема, на
основі двокомпонентних конструктивних моделей; методи на основі
дискретних сіток.
Багатовиддя отриманих форм закладено в класифікації
узагальнених ламаних. В якості ланок вони можуть мати відрізки прямих,
дуги плоских чи просторових кривих. По з’єднанню у вершинах вони
можуть бути загального виду або гладкоспряжені, за набором ланок –
однорідні та неоднорідні, за належністю до площини – плоскі або
просторові, за кількістю з’єднань у вершині - одинарні та розгалужені, по
зв’язку перших і останніх ланок – незамкнуті, замкнуті та напівзамкнуті
(при розгалуженні цих ланок). Варіативність може здійснюватись за
рахунок зміни параметрів цього способу, наприклад, за рахунок зміни
параметру руху твірної.
При плоских гранях та прямих ребрах виникають можливості
трансформативності. Для цього треба щоб суміжні грані мали спільне
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ребро, навколо якого можуть обертатися ці грані, змінюючи величину
двогранного кута. Розгортка гранної складної поверхні можлива, коли її
смуги плоскі та стикуються по прямих.
Ефективним інструментом формоутворення може також
розглядатись використання двокомпонентної моделі геометричних
перетворень. Кероване завдання векторної множини моделі, що визначає
напрямок трансформації прообразу та можливість незалежного
встановлення значень величин переміщень суттєво підвищує
варіативність та наочність створення поверхні.
Висновок. Розглянутий аналіз інструментів прикладної геометрії
розкриває можливості формоутворення структурних конструкцій
.
ОБОЛОНКИ-ПОКРИТТЯ ЯК ВІДСІКИ ПОВЕРХОНЬ
ст. викл Н. Чуєва
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Різноманітні форми оболонок-покриттів планів будівель досягаються
використанням будь-яких відомих добре вивчених поверхонь другого,
третього і четвертого порядку, їх відсіками та комбінуванням відсіків.
Прості оболонки зазвичай вирізаються з поверхонь другого порядку.
Оболонки розрізняють за кількістю зрізів – кількістю площин, якими
вирізається відсік з поверхні. За цим критерієм розрізняються одно-, двох-,
трьох-, чотирьох- і багато-зрізані оболонки. Від числа зрізів залежить
крайової контур відсіку оболонки і її опорний контур.
Здавна для куполів використовувалися не тільки одно-зрізані
сферичні сегменти з горизонтальним опорним контуром але і
застосовувалися частини сфери, що вирізаються з неї трьома і більшим
числом площин як вертикальних так і похилих. Наприклад, вспарушенний
звід, що утворен перетином півсфери чотирма площинами; вітрильний звід
– дозволяє зробити перехід від квадратної нижньої основи до круглої.
У світовій практиці є приклади оболонок, окреслених по еліпсоїду
обертання і тривісному. Цікаві за формою покриття можна сконструювати
з частин еліпсоїда обертання, його відсіки можна розташувати так, щоб
утворилося як зовнішнє так і внутрішнє водовідведення.
За допомогою перетину гіперболічного параболоїда площинами
різного положення можна отримати відсіки самих різних форм і обрисів,
які можуть застосовуватися в архітектурі при конструюванні складних
складових поверхонь, наприклад, складних поверхонь обертання, твірні
яких, обертаючись навколо осі, одночасно здійснюють періодичний
зворотно-поступальний рух уздовж цієї осі. Такі поверхні застосовуються
в будівництві та архітектурі для утворення поверхонь хвилястих і
складчастих оболонок, які спираються на круглий в плані контур.
Компонуючи в оболонку все нові і нові відсіки, можна покрити нею
практично довільний план.
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Впровадження BIM–моделювання дозволяє збирати всі дані воєдино,
чітко вибудовувати модель, дає можливість повноцінно оцінювати
виробничі роботи і передбачити можливі труднощі і неузгодженість дій в
будівельному процесі, знижує ризик здійснення помилкових дій з боку
людини. Нові технології дозволяють експериментально перевірити
розбивку поверхні і вибрати форму оболонки-покриття не тільки найбільш
раціональну і функціональну але й незвичайну, вражаючу погляд.
Список використаних джерел:
1.

Короев, Ю.И. Начертательная геометрия: учеб. для вузов /Ю.И. Короев, - 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Архитектура – С, 2007. – 424с.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ЗУБЧАСТИХ
КОЛІС
ст. викл. І. Бєлих, канд. техн. наук, доц. Ю. Кравченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Актуальність. Зубчасті колеса є одним їм з найбільш поширених
деталей різних машин і механізмів. Вони являють собою невід'ємні
компоненти зубчастих передач, і від того, наскільки якісно будуть
розроблені, багато в чому залежить довговічність і надійність
функціонування пристроїв, що випускаються.
В основі реалістичної візуалізації геометричних моделей лежить
поняття їх наочності. Це поняття пов'язують не з самими предметами, а з їх
графічними моделями. Електронна модель виробу стає кючевим поняттям
в сучасному машинобудуванні, являючись основним засобом
проектування, виробництва, супроводу виробу протягом усього життєвого
циклу. На сьогоднішній день інженери за допомогою спеціалізованих
пакетів комп'ютерних програм створюють тривимірні моделі тих деталей,
які вони розробляють для того, щоб візуально їх оцінити і згодом
використовувати отримані зображення для оформлення різної технічної
документації.
З використанням сучасних САПР проектування зубчастих коліс
максимально спрощено. Користувачеві немає необхідності вручну
обчислювати параметри зачеплень за формулами з довідників, йому досить
ввести вихідні дані і моментально отримати результати розрахунку і готові
тривимірні моделі. У Autodesk Inventor зубчасті колеса проектуються за
допомогою так званих генераторів компонентів. Такі моделі сильно
спрощені для облегшення моделей і підвищення швидкості роботи
Autodesk Inventor. Якщо необхідно отримати реальний профіль зуба, то
можно відкрити отриману модель колеса, в контекстному меню вибрати
потрібну команду і вказати необхідну точність побудови профілю зуба.[2]
На основі об'ємних конструкцій 3-D моделей, побудованих в T-FLEX
CAD, можна зробити кінцево-елементний розрахунок статичної міцності
вала-шестерні, колеса і передачі [3]. Також використання T-FLEX CAD,
дозволяє провести повний комплекс всіх необхідних розрахунків міцності,
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а також спроектувати надійний вузол з мінімальними економічними
витратами у виробництві і експлуатації.
Висновок. Створення 3-D моделей зубчатих коліс в CADсередовищах
дозволяє,
використовуючи
інструменти
уявлення,
демонструвати принцип дії виробу, аналізувати конфігурацію кожної
деталі, відстежувати послідовність збірки, і за результатами аналізу
редагувати їх і в цілому виріб, що скорочує терміни на створення нових
розробок і їх собівартість.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ AUTODESK NAVISWORKS ДЛЯ
ВИРІШЕННЯ ВИНИКАЮЧИХ ПРОТИРІЧ ПРИ ПЛАНУВАННІ
І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ
канд. техн. наук, доц. І. Бондарчук
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

При впровадженні будівельних проектів потрібне ретельне
планування і оптимізація інженерно-технічних, організаційних і
економічних рішень на усіх етапах реалізації проекту. Завдяки
застосуванню інформаційного моделювання (ВІМ- технології) і створенню
моделі проекту, що реалізовується, можливо істотно понизити витрати на
реалізацію проекту і оптимізувати процеси будівництва.
Завдяки об'єднанню високоточних даних, створених в системах
інформаційного моделювання будівель, таких як додатки на базі Revit, з
геометрією і даними з інших САПР (Системи Автоматизованого
Проектуання), продукти Autodesk Navisworks забезпечують уявлення про
весь проект в режимі реального часу.
Можливості Navisworks дозволяють координувати виконувані
роботи, моделювати процес будівництва і проводити комплексний аналіз.
Сімейство продуктів Navisworks містить інструменти моделювання та
оптимізації будівельних графіків, виявлення колізій і перетинів, спільної
роботи і виявлення потенційних проблем на ранніх стадіях - ще до початку
будівництва.
Autodesk Nawisworks включає в себе такі підпрограми:
Autodesk Navisworks Manage програмне забезпечення для
проектування, моделювання і виявлення конфліктів, надає всі засоби,
потрібні для злагодженої роботи над будівельними проектами. Navisworks
Manage поєднує в собі такі можливості, як ефективна візуалізація всіх
типів моделей, точне копіювання проектів, моделювання графіків
будівельних робіт і потужні засоби виявлення колізій.
Autodesk Navisworks Simulate програмне забезпечення для
моделювання і перевірки проектів, яке допомагає створювати точні копії
проектів, а також моделювати графіки майбутніх будівельних робіт.
Обидві програми дозволяють здійснити навігацію в реальному часі і
зробити колективний розбір проекту. За допомогою програмного
забезпечення Autodesk Navisworks можна синхронізувати інформаційну
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модель з графіком виробництва робіт і побудувати 4D -модель, за
допомогою якої можна візуально відстежувати виконання або відставання
по графіку. ця особливість полегшить і оптимізує роботу замовника і
інвестора, дає можливість зрозуміти реальні терміни проекту, допомагає
своєчасно вносити певні корективи.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНЖЕНЕРНИХ ДАНИХ
канд. техн. наук, доц. Д. Бородін
Національний технічний університет "ХПІ"

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

Інформаційна безпека - один з найважливіших аспектів діяльності
будь-якого підприємства. Актуальність питань інформаційної безпеки стає
все більш відчутною при зростанні інформатизації всіх без винятку галузей
промисловості, характерному для останнього десятиліття.
Сьогодні немає практично жодного процесу на підприємстві, де не
була б впроваджена та чи інша інформаційна система, а персональний
комп'ютер - це робочий інструмент практично кожного співробітника.
Очевидно, що прогрес має свою ціну, і найчастіше платою за переваги
інформатизації є необхідність приділяти серйозну увагу питанням захисту
інформаційних систем і надійності програмного забезпечення.
Складовими інформаційної безпеки є: конфіденційність, цілісність,
доступність. Порушення цих умов, наприклад, несанкціонований доступ до
електронних даних підприємства, може спричинити серйозні наслідки.
З технічної точки зору слабкими місцями корпоративної безпеки
найчастіше є:
- вразливість ПЗ, яке використовується, а також умисне зараження
робочих комп'ютерів шкідливим програмним забезпеченням (програмишпіони, віруси);
- фізичні носії інформації (флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі
диски і т.і.), за допомогою яких критичні дані виносяться з підприємства;
- методи соціальної інженерії - доступ до даних, які підлягають
захисту без задіяння технічних засобів, шляхом маніпуляції людськими
слабкостями.
Для того, щоб підтримувати належним чином інформаційну безпеку,
необхідно вживати наступні дії:
- проводити регулярні обстеження, тестування ПЗ та інших
інформаційних систем;
- використовувати сучасні антивірусні програми та системи
запобігання витоку інформації;
- обирати сертифіковане інформаційне обладнання відомих
виробників;
- проводити роботу з персоналом та навчання правилам
інформаційної безпеки користувачів.
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Секція «Людина та навколишнє середовище»
РЕГРЕСІЙНО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ
ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Р.УДИ, ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
к.т.н., доц. А. Самохвалова, ас. Н. Онищенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В наш час регресійний аналіз широко використовується в
емпіричних дослідженнях, що пов'язано з тим, що він є зручним
інструментом тестування гіпотез, а також з тим, що регресія є ефективним
методом моделювання та прогнозування об’єктів або явищ за
експериментальними даними.
Метою регресійний аналізу є вимірювання зв'язку між залежною
змінною та однією (парний регресійний аналіз) або декількома
(множинний) незалежними змінними. Взаємозв'язок між середнім
значенням результуючої змінної та середніми значеннями змінних
факторів виражається у вигляді рівняння регресії, яка підбирається на
основі вихідних статистичних даних залежною та пояснюючих змінних.
Найчастіше для цього використовується лінійна функція. При побудові
лінійних моделей є можливість скорочення кількості дослідів за рахунок
втрати інформації, несуттєвої для даного виду моделей.
Як правило, лінійна модель має наступний вигляд:
y = b0 + b1Х1 + b2Х2 + …
де bi – невідомі коефіцієнти регресійного рівняння;
Хі– безрозмірні кодовані змінні, які приймають значення 1.
Як свідчать спостереження за якісним станом р.Уди методом
багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу обрано наступні
показники: річні опади, витрата води в річці, середньорічна температура,
скиди стічних вод і гідрохімічні показники.
Отримані
результати
показують,
що
на
досліджуваний
результативний показник значно впливають тільки два параметри: скиди
стічних вод підприємств промисловості та комунального господарства
(щільна залежність), а також середньорічна температура повітря (середня
залежність). Це означає, що при встановленні цільових показників якісного
стану басейну р.Уди необхідно звернути увагу на забезпечення зменшення
скидів стічних вод, а також на ландшафтно-екологічні особливості
річкового басейну. У подальшому для більш детального аналізу
планується враховувати більшу кількість факторів впливу, та проведення
аналізу наслідків впливу цих факторів на гідробіологічну складову водних
екосистем.
Таким чином, необхідним є дослідження процесів в межах басейну,
які мають безпосередній вплив на формування якості вод.
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ПОРІВНЯННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ
д-р т.н., доц. О. Крот, к.т.н., доц. Н. Косенко, к.т.н., доц. Ю. Левашова,
к.т.н., доц. О. Лебедєва, зав. навч. лабораторією Т. Строгіна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Метою дослідження було визначення параметрів і критеріїв для
порівняння двох технологій утилізації відходів: плазмової та біохімічного
перетворення. В плазмовій системі електричний струм пропускається
через інертний газ для одержання плазми з температурою до 6000°C.
Відходи подаються в камеру з плазмою і нагріваються до температури
1300°C - 1700°C. Таким чином, знищуються всі шкідливі мікроби, а тверді
матеріали перетворюються в розплавлений шлак і розплавлений метал.
Газова фаза, що виходить із плазми, спалюється в другій камері. Металеві
матеріали можна вилучати і використовувати як відновлений метал. Високі
температури плазми змінюють розподіл металу в шлаку в порівнянні зі
звичайними технологіями спалювання. У газовій фазі буде набагато більше
металів, особливо кадмію, хрому, нікелю і свинцю, що підвищують
навантаження на систему очищення димових газів після його спалювання.
Високі температури плазмової дуги виробляються електричним пучком.
Необхідна потужність знаходиться в діапазоні від 0,6 до 1 кВт на кілограм
відходів. Це дорівнює приблизно 1/5 теплотворної здатності матеріалів, що
завантажуються. Крім того, налаштування плазмової дуги під різні
навантаження відходів дуже обмежені. Крім того існує необхідність у
подрібненні матеріалу, що завантажується, тому що великі частки на
даному устаткуванні не можуть оброблятися.
Переваги плазмової технології: оброблені відходи виходять у вигляді
металу або шлаку; максимальне зниження ваги й об’єму; повна
стерилізація відходів; відновлення металів; вихідний продукт – цілком
інертний склоподібний шлак.
Недоліки: значні високі інвестиційні витрати; потрібно підключення
високої потужності; висока вартість експлуатації (в наслідок використання
електрики); обмежений розмір часток, необхідність здрібнювання;
потрібен дуже досвідчений персонал; високе споживання електрики,
хімікатів для очищення димових газів; вміст важких металів у димових
газах, вище ніж при спалюванні; значний вміст важких металів у залишках
після очищення димових газів (шкідливі відходи); більше залишків після
очищення димових газів (у порівнянні зі спалюванням). Компоненти
муніципальних відходів: харчові відходи, паперові вироби і відходи
дворових господарств підходять для процесів біоконверсії. Всі методи
біохімічного перетворення (анаеробне зброджування, компостування)
використовують органічну фракцію сміття.
При розпаді органічних речовин в анаеробних умовах утворюються
кінцеві продукти, які включають такі гази, як: метан, діоксид вуглецю,
невеликі кількості сірководню, аміак тощо.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІОНІЗАЦІЇ НА ЗМЕНШЕННЯ
КОНЦЕНТРАЦІЇ РМ2,5 ТА РМ10
д-р т.н., проф. В. Юрченко, к.т.н., доц. К. Пономарьов,
к.т.н. С. Пономарьова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Органічний дрібнодисперсний пил у викидах кондитерських
підприємств є інтенсивним патогеном, алергеном та потенційним
опосередкованим джерелом парникових газів. В лабораторних
дослідженнях органічного пилу з викидів КФ «Харків’янка» встановлено,
що пил какао на 63,5 % складається з РМ2,5, пил крохмалю – на 76,2 % з
РМ10, пил цукру на 78,4 % з РМ10, пил борошна на 50,2 % з РМ10.
Максимальні середньорічні концентрації на межі СЗЗ недиференційованих
за складом: РМ10 – 66 мкг/м3, РМ2,5 – 59 мкг/м3, виявлено перевищення
стандартів ГДК ЄС для РМ10 (40 мкг/м3) та РМ2,5 (25 мкг/м3) в приземному
шарі атмосферного повітря.
Експериментально визначено заряд органічних РМ, вони на 90–100
% електронейтральні, що свідчить про високий потенціал їх іонізації.
Іонізація за допомогою іонізатора із щітками з вуглецевого волокна
суттєво зменшує концентрацію електронейтральних частинок какао, в
меншій мірі – частинок цукру та борошна. Іонізація пилу збільшила вміст
негативно заряджених частинок в загальному об’ємі пилу какао з 0,2 % до
11,2 %.
Експериментально встановлено технологічні параметри попередньої
обробки викидів за допомогою іонізації для інтенсифікації уловлювання
органічних РМ2,5 та РМ10 на етапі очистки: природа органічних РМ (какао,
крохмаль, цукор); розмір РМ (до 1 мкм; до 2,5 мкм; до 10 мкм);
інтенсивність
емісії
негативних
іонів
Сіон,
(від
0,12х107 до
1,9х107 іонів/см3); швидкість потоку у камері іонізації υ (від 0,5 до 2 м/с);
концентрація органічних РМ до іонізації Свх (від 18 до 130 мкг/м3).
Ефективність уловлювання органічних РМ2,5 та РМ10 збільшується на
55–85 % при зменшенні швидкості потоку від 2,0 м/с до 0,5 м/с і
збільшенні концентрації органічних твердих частинок до іонізації, а також
при збільшенні інтенсивності емісії негативно заряджених іонів. Іонізація
дозволяє знизити концентрацію органічних частинок в атмосферному
повітрі на територіях за межами СЗЗ кондитерських підприємств до
нормативно-допустимого рівня (100 м – РМ10 какао до 15 мкг/м3,
органічних РМ10 до 34 мкг/м3; 25 м до найближчої забудови – РМ10 какао
до 17 мкг/м3, органічних РМ10 до 36 мкг/м3).
Еколого-економічний аналіз розроблених рішень показав, що при
улаштуванні камер штучної іонізації перед пиловловлюючим
обладнанням, загальна економія підприємства складатиме 219 тис. грн/рік.
Термін окупності інвестицій – два місяці. Рекомендації з інтенсифікації
очистки викидів передано КФ «Харків’янка».
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АНТРОПОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
ас. О. Нестеренко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В останні роки у всьому світі забруднюється атмосферне повітря.
Серед інгредієнтів забруднення - тисячі хімічних сполук, токсичні
речовини, аерозолі. Різні джерела викидів можуть бути однаковими за
складом і характером забруднюючих речовин. Наприклад вуглеводні
органічні речовини надходять у атмосферу при спалюванні палива,
нафтопереробної промисловості, газовидобувної промисловості.
Також у викидах автомобілів знаходяться такі шкідливі речовини як:
угарний газ, окиси азоту, тверді частинки та летючі органічні з’єднання.
Мета – проведення дослідження забруднюючих речовин
атмосферного повітря.
Дослідження проводили у парку ім. Т.Г. Шевченко, замірили
концентрації пилу РМ2,5; формальдегіду та загальну кількість летючих
органічних сполук за допомогою аналізатора атмосферного повітря
WP6910.
Результати замірів наведено у таблиці.
Таблиця – Показники концентрацій речовин з датчику

Параметри
атмосферного повітря

Точки замірів
1

2

3

4

5

300

240

210

180

170

Формальдегід, мг/м3

0,509

0,481

0,301

0,238

0,202

Летючі
органічні
сполуки, мг/м3

0,9

0,851

0,790

0,700

0,659

Пил РM2,5, мкг/м3

Як бачимо з таблиці, перший замір був проведений біля дороги, де
лімітуючими джерелом забруднення повітряного середовища у зоні впливу
є транспорт, а летучі речовини перевищують відповідні граничнодопустимі концентрації (ГДК) [1,2]. Рівні хімічних сполук концентрацій
формальдегіду та пилу в атмосферному повітрі не перевищують
допустимий рівень.
1.
2.

Перелік використаних джерел:
Про охорону атмосферного повітря: закон України від 16 жовтня 1992 року №
2707 ХІІ // Відомості Верховної Ради України. № 50 від 15 грудня 1992. 678 с.
Хилько М. І. Екологічна безпека України [Текст]: Навчальний посібник. К.,
2017. 247 с.
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Секція «Металеві та дерев’яні конструкції»
КЛАСИФІКАЦІЯ КРИВОЛІНІЙНИХ СТЕРЖНІВ
ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ
к.т.н., проф. Д. Череднік
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Будівельні сталеві та дерев’яні конструкції за час свого розвитку отримали
широку номенклатуру своїх представників в сучасних будинках та спорудах
промислового та цивільного призначення. Вони перш за все виділяються серед
інших такими своїми перевагами, як велика надійність та довговічність, висока
міцність при малій власній вазі, легкість транспортування та монтажу,
можливість створювати оригінальні архітектурні форми.
Найголовнішим показником ефективності конструкції, як відомо, є її
мінімальна матеріаломісткість. А вона в свою чергу залежить від значень
внутрішніх зусиль та напружень, що мають місце в конструкції під дією на неї
зовнішніх навантажень.
Кожен напружений стан має свої зусилля і залежну від них поведінку
конструкцій та їх елементів від дії навантаження. Відомо, що найкраще, коли
елемент конструкції працює на центральний розтяг і потребує мінімального
перерізу. До найбільш невигідних за показником матеріаломісткості відносяться
згинальні елементи (балки), де згинаючий момент є головним зусиллям, що
впливає на розміри поперечного перерізу.
Ідея – створити конструкції, що мали б понижені значення згинаючих
моментів привела людство до впровадження в такі конструкції, як арки, рами та
балки з криволінійними ділянками, криволінійних стержнів. Окрім цього,
криволінійні стержні є основними елементами при створенні оригінальних
архітектурних витворів.
В роботі виконано огляд і систематизовано властивості криволінійних
стержнів та відповідно виконано їх класифікацію.
На думку автора криволінійні стержні можна класифікувати за
наступними параметрами: 1) за геометричною формою (обрисом) – кругові,
еліптичні, параболічні, довільної форми; 2) за кривиною – постійної, змінної; 3)
за значенням кривини – великої (криволінійні ділянки рам та балок) або малої
(переважно арки); 4) за матеріалом – сталеві, дерев’яні, залізобетонні, пластикові
(наприклад, клеєфанерні та ін.), комбіновані; 5) за перерізом – постійного,
змінного; 6) за формою перерізу – суцільні, наскрізні, двотаврові, коробчаті,
прямокутні тощо; 7) за конструктивом – неармовані або армовані; 8) за видом
напружено-деформованого стану – центрально-розтягнуті, центрально-стиснуті,
одночасно працюють на розтяг із згином або на стиск із згином; 8) за статичною
роботою (з урахуванням п. 7) – гнучкі , напівжорсткі, жорсткі (ванти).
Класифікація криволінійних стержнів дозволяє вірно аналізувати
відповідні теорії їх розрахунку та особливості конструктивних рішень
будівельних конструкцій із застосуванням криволінійних стержнів.
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ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ МЕТАЛЕВОЇ ПОКРІВЛІ
ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ
«ПАЛАЦ» В СМТ СТАРИЙ МЕРЧИК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ
д-р техн. наук, проф. С. Яровий
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У квітні 2018 року в будівлі пам'ятки архітектури національного
значення «Палац» (охр. №712 / 1) в смт. Старий Мерчик, Харківської
області сталася пожежа.
Будівля «Палацу» є складовою частиною великого комплексу, що
складається з палацу, парадного двору з флігелями і службовим корпусом,
господарського двору зі службами і парку. Забудова всього комплексу
датується 1776-1778 рр.
Комплекс відноситься до числа найбільш ранніх пам'яток палацовосадибного зодчества в Україні перехідного періоду від бароко до
класицизму і входить в число шедеврів садибного зодчества України.
Пожежа повністю знищила дах, перекриття та внутрішнє оздоблення
будівлі «Палацу». Зразу після пожежі були виконано обстеження будівлі та
усунення аварійних конструкцій будівлі.
Першим етапом реставрації було передбачено проведення
невідкладних консерваційних робіт по збереженню будівлі.
До переліку предметів охорони входить загальний облік Палацу, а
матеріал з якого зроблені несучі елементи покрівлі не є предметом
охорони. Конструкції покрівлі спираються на зовнішні стіни будівлі і
проліт складає 13.0 м. Несучими елементами покрівлі були дерев’яні
ферми (типу ферм Бетанкура). Пояса і стійки ферм були виконані з
дубових колод перетином 200х200мм.
Було прийнято рішення при консерваційних роботах замість
дерев’яного даху виконати металевий дах зі збереженням архітектурного
обліку будівлі з використанням його в подальшій експлуатації.
Було проведено обстеження технічного стану цегляних стін, обміри
карнизів зовнішніх цегляних стін палацу, оцінено їх технічний стан,
передбачено ремонтні роботи по облаштуванню залізобетонних подушок
під опори металевих ферм. Так як креслення, за якими була побудована
будівля відсутні, обрис та складну конфігурацію даху було розроблено по
фотографіям.
Металеві ферми трикутного обрису для даху «Палацу» в проекті
реконструкції було виконано з парних кутиків, металевих листів з
фальцевими з’єднаннями, металевими жолобами та водозбірними трубами.
В проекті на консерваційні роботи було відтворено первозданний
архітектурний облік «Палацу», а металева покрівля забезпечить
збереження цегляних стін і елементів архітектурного вбрання на тривалий
термін проведення реставраційних робіт і подальшої експлуатації.
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ФІЗИЧНИЙ ЗНОС З ТОЧКИ ЗОРУ ДОВГОВІЧНОСТІ ТА
НАДІЙНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
к.т.н., доц. О. Пригунков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Оскільки в даний час в експлуатації знаходиться досить велика
кількість будівель та споруд, фактичний термін експлуатації яких
перевищив їх нормативні значення, виникає питання про накопичення
величини фізичного зносу основних несучих конструктивних елементів.
Основним недоліком існуючих нормативних документів таких як
«Правила визначення фізичного зносу житлових будинків» СОУ ЖКХ
75.11 – 35077234. 0015:2009, є порядок призначення величин фізичного
зносу по окремим конструктивним елементам на підставі зовнішніх ознак
зносу (спостережуваних).
При цьому виникає ситуація коли, об'єкт яких відслужив, або
знаходиться на граничних значеннях нормативного терміну експлуатації, а
за зовнішніми ознаками його технічний стан класифікується як
задовільний. при цьому існуючі правила не враховують факт зміни фізикомеханічних властивостей будівельних матеріалів, накопичення деформацій
(втома конструкцій), т.щ.
У даній роботі автор провів аналіз на основі моделювання зміни
технічного стану об'єкта в процесі експлуатації на протязі 80 років та зміни
середньозваженої величини фізичного зносу від задовільного технічного
стану (25%) до незадовільного стану (60%), з метою визначення величини
приросту фізичного зносу, що виникає в слідстві розвитку прихованих
процесів. Значення величини накопиченого фізичного зносу з урахуванням
строку експлуатації що залишився, який враховує рівень експлуатаційного
ресурсу конструктивних елементів визначений за формулою:
НФЗ 

Т ф ×100

(Т  Т
ф

СФЗ
25
30
35
40
45
50
55
60

)
ост

: Де Тф - фактичний термін експлуатації об'єкта.

Накопичений знос %, з урахуванням терміну експлуатації (рік)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
21,1 28,6
34,8 40,0 44,4 48,3
51,6
54,5 57,1
22,2 30,0
36,4 41,7 46,2 50,0
53,3
56,3 58,8
23,5 31,6
38,1 43,5 48,0 51,9
55,2
58,1 60,6
25,0 33,3
40,0 45,5 50,0 53,8
57,1
60,0 62,5
26,7 35,3
42,1 47,6 52,2 56,0
59,3
62,1 64,5
28,6 37,5
44,4 50,0 54,5 58,3
61,5
64,3 66,7
30,8 40,0
47,1 52,6 57,1 60,9
64,0
66,7 69,0
33,3 42,9
50,0 55,6 60,0 63,6
66,7
69,2 71,4

На підставі отриманих даних можна зробити висновок про те що,
приріст накопиченого зносу через розвиток прихованих процесів в
будівельних конструкціях, складає 0,5% в рік. Дану величину необхідно
враховувати при остаточній класифікації технічного стану об'єктів.
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗВАРНИХ ДВОТАВРОВИХ БАЛОК
к.т.н., проф. Ю. Перетятько, к.т.н., доц. І. Ляшенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Зварні балки з двотавровим поперечним перерізом займають значне місце
серед різноманітних видів сталевих конструкцій. Від прокатних гарячекатаних
двотаврів, що мають сталі перерізи у відповідності до їх сортаменту, зварні
балки мають складений переріз: полиця-стінка-полиця, які виготовлені з
листової сталі і з’єднані між собою кутовими зварними швами.
Наведені у сортаменті розміри для прокатних двотаврів були призначені
за
результатами
багаточисельних
науково-технічних
теоретикоєкспериментальних досліджень. Метою останніх було створити ефективні
поперечні перерізи двотаврів, які б забезпечували мінімальну їх масу, місцеві
стійкості стиснутих полиць і стінки за умови повного вичерпання несучої
здатності балки (тобто з певними запасами), а також конструктивні обмеження,
пов’язані з технологічними процесами способів їх виготовлення.
Наявність сортаменту для прокатних двотаврів суттєво спрощує
проектування та розрахунки сталевих конструкцій з їх використанням. По суті,
маємо пряму задачу: при заданих вихідних даних на розрахунок прокатної балки
(проліт, навантаження) достатньо обчислити необхідні значення моменту опору
та моменту інерції двотаврового профілю і за сортаментом прийняти відповідні
дещо більші їх значення. Місцеві стійкості стиснутих полиць і стінки
забезпечуються автоматично.
При проектуванні складених зварних балок з двотавровим поперечним
перерізом вже має місце обернена задача: спочатку за тим, чи іншим,
алгоритмом призначаються розміри поперечного перерізу балки (компонується
поперечний переріз), а потім виконуються перерірки балки на міцність, загальну
і місцеві стійкості та жорсткість (необхідність останньої залежить від
використаного алгоритму компонування перерізу балки).
Ключовим питанням традиційного алгоритму компонування ефективного
складеного перерізу двотаврової балки є визначення оптимальної її висоти
h=hopt, що при відповідних інших розмірах перерізу забезпечує: мінімальну масу
конструкції; мінімальну її жорсткість, а також загальну її міцність.
Проведені авторами дослідження показали, що класичне визначення
оптимальної висоти h=hopt балки у переважній більшості випадків не відповідає
теоретичній умові її мінімальної маси, оскільки остання вимагає значної висоти
балки h та досить малих значень розмірів її полиць tf і bf, що практично
нереально. Завдяки цьому за класичною схемою, як правило, висота балок є
дещо заниженою, а товщина листів її полиць завищеною, що в свою чергу при
товщинах tf>20мм дає суттєве зниження міцності сталі та збільшення її витрати.
Запропонований авторами покращений алгоритм компонування перерізів
балок до головного критерію їх ефективності додає критерій обмеження
товщини їх полиць.
В роботі показано, що ефективними можуть бути балки значних
прольотів, до 20м, з товщиною полиць 20мм.
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СПРОЩЕНІ ВИПАДКИ РОЗРАХУНКУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ЗА
УМОВИ ДІЇ МОМЕНТУ У ПЛОЩИНІ ШВІВ
к.т.н., доц. І. Ляшенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Часто в навчальних, навчально-методичних та інших виданнях при
розрахунку зварних з’єднань, в яких кутові шви сприймають моменти, що
діють у площині їх розміщення, наводяться формули з розрахунку цих
швів, що за виглядом відрізняються від представленого в ДБН з
проектування сталевих конструкцій базового розрахункового виразу:
M
 
x 2  y 2  R wf   c ,
(1)
(I fx  I fy )
де х і у – координати т. А зварного кутового шва, що відлічуються від
центру ваги (т. О) контуру шва (далі просто шва), наприклад, зображеного
на рис. 1,а; Ifx , Ify - моменти інерції розрахункового перерізу кутового шва
у даному з’єднанні за металом шва відносно його головних осей х-х та у-у;
R wf - розрахунковий опір металу шва.

а

б

Рисунок 1 - Випадки зварних з’єднань з момнтом у площині кутових швів:
а – з ламаним контуром шва; б – з лінійним швом

Порівнюючи конструкції з’єднань, зображених на рис. 1, бачимо, що у
випадку б координата х дорівнює нулю. Близьким до нуля буде і значення
моменту інерції шва Ify . Виключаючи ці величини з виразу (1), отримаємо
My
M
,
або в точці А (рис. 1,б):
(2)
 , x 
I fx
Wfx
Як бачимо, вирази (2) є частинним випадком базового виразу (1).
Складність розуміння єдності цих виразів полягає в тім, що вирази (2) за
своїми структурами формально співпадають з відомими виразами для
нормальних напружень при згинанні. Але вираз (1) отримано для дотичних
напружень в кутових швах, що виникають за теорією кручення моментом
М.
 , x 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКОСТІ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА
ВИМОГАМИ НОРМ ЄВРОКОД 3
к.т.н., доц.. В. Рюмін, ас. Ю. Солодовник
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Норми ЄС3 [1] наводять рекомендації до визначення початкової
обертальної жорсткості вузлового з’єднання балки з колоною Sj,ini. Для
обчислення жорсткості вузлового з’єднання в нормах ЄС3 застосовується
компонентний метод. У відповідності до цієї методики на першому етапі
розрахунків здійснюється визначення обертальної жорсткості окремого
компонента вузла, а на другому остаточний розрахунок обертальної жорсткості
вузлового з’єднання в цілому. Для розглянутої конструкції вузлового з’єднання
(рис.1) за допомогою компонентного метода була визначена початкова
обертальна жорсткість. Результати розрахунків наведені в таблиці 1.

Рисунок 1 – Конструктивне рішення вузлового з'єднання
Таблиця 1. – Результати розрахунків обертальної жорсткості вузла
Найменування
Коефіцієнт жорсткості
Стінка колони при зсуві
к1=0.98мм ( при b=1)
Стінка колони при стиску
Стінка колони при розтягу
Полка колони при згині
Опорний фланець при згині
Стінка та полка балки при
згині
Болти при розтягу
Еквівалентне плече
внутрішньої пари сил
Початкова обертальна
жорсткість

к2 = 7.45мм
k3,1 =4.85 мм
k3,2=4.85 мм
k4,1 = 73мм
k4,2 =73мм
k5,1=15.12мм
k5,2= 11.15мм
Не враховується

Еквівалентний коефіцієнт
жорсткості
keq=5.2 мм

k10=11.3мм
Zeq=278.07 мм
Sj,ini = 37223.94 кН*м/рад.
Перелік використаних джерел:

1. Eurocode 3 EN1993-1-8. Design of steel structures – Part 1-8: Design of joints.
CEN, Brussels.
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УРАХУВАННЯ ФАКТИЧНОЇ ЖОРСТКОСТІ ВУЗЛОВИХ
З’ЄДНАНЬ ПРИ РОЗРАХУНКАХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
к.т.н., доц.. В. Рюмін, ас. Ю. Солодовник
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Прийнятий підхід до розглядання вузлового з’єднання елементів
сталевих конструкцій як абсолютно жорсткого або як шарнірного не
дозволяє адекватно оцінити розподілення внутрішніх зусиль при
статичному розрахунку. Проведені дослідження показують необхідність
урахування такого параметра як початкова обертальна жорсткість Sj,ini при
аналізі розрахункових схем сталевих конструкцій. Для наведеної
конструкції вузлового з’єднання за вимогами норм ЄС3 обчислена
початкова обертальна жорсткість вузла з урахуванням деформації зсуву
ділянки стінки колони в місці примикання балки, з використанням
коефіцієнта трансформації β.

Рисунок 1. Розрахункова схема рами

Вузол примикання балок до колони в розрахунковій схемі може бути
представлений у відповідності до схем, представлених на рисунку 2.

Рисунок 2. Моделювання примикання балок до колони: а – жорстке; б – із двома
пружними шарнірами; в – із трьома пружними шарнірами.
Таблиця 1 – Порівняння результатів розрахунків
М (кН*м)
Схема
Схема вузла
Схема вузла по рис 2 б, при
вузла по по рис. 2б,
значеннях коефіцієнта β
рис.2а
при β=1
Ітерація Ітерація Ітерація
1
2
3
Ліворуч від
вузла
Праворуч
від вузла

193

158

158

154

154

160

109

75

91

87

87

82

Урахування початкової обертальної жорсткості
підвищити якість розрахункової схеми.
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Схема
вузла по
рис. 2в.

Sj,ini дозволяє

ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ВУЗЛОВОГО З’ЄДНАННЯ
БАЛКИ З КОЛОНОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПОНЕНТНОГО
МЕТОДУ
к.т.н., доц.. В. Рюмін, ас. Ю. Солодовник
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У відповідності до компонентного методу, який закладено в норми
проектування ЄС3 [1], вузол розглядається як набір окремих базових
компонентів (рис. 1). Розрахунок несучої здатності вузлових з'єднань в
аналітичній формі за вказівками норм ЄC3 вимагає від проектувальника
значних витрат часу. Використання спеціалізованого програмного
забезпечення значно полегшує визначення характеристик міцності
і жорсткості вузла. Для конструкції вузлового з’єднання (рис 2) були
проведені розрахунки із використанням спеціалізованого програмного
забезпечення. Результати розрахунків представлені на рис.3.
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
p

Опорний фланець при згині
Полка колони при згині
Стінка балки при розтягуванні
Стінка колони при розтягуванні
Зварні шви опорного фланця з боку полиці балки
в розтягнутій зоні
Зварні шви опорного фланця з боку стінки балки
Стінка колони при зсуві
Пояс балки при стисканні
Зварні шви опорного фланця з боку полиці балки
в розтягнутій зоні
Стінка колони в стиснутій зоні
Зварні шви опорного фланця з боку стінки балки
Болти в умовах зрізу
Болти в умовах зминання

Рисунок 1 - Основні компоненти вузла у відповідності до вказівок норм ЄС3

Рисунок 2. – Конструкція вузлового
з’єднання.
Перелік використаних джерел:

Рисунок 3 - Характеристики вузла по
жорсткості та міцності

1. Eurocode 3 EN1993-1-8. Design of steel structures – Part 1-8: Design of joints.
CEN, Brussels.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
ОПОРНИХ ЧАСТИН ДОЩАТОКЛЕЄНИХ БАЛОК
З ДЕРЕВ’ЯНИМИ ПІДКЛАДКАМИ
к.т.н., проф. Ю. Перетятько, к.т.н., доц. С. Агеєнко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Розглянуто контактну задачу для опорних частин дощатоклеєних балок
прольотом 5м прямокутного поперечного перерізу з підкладками із дерев’яних
брусів розміром 200х200мм. Матеріал конструкцій: балок - сосна другого сорту,
підкладки з дуба – те ж другого сорту.
Мета роботи – виявити характер розподілу напружень зминання σзм по
площадці взаємного контакту балок з підкладками. Дослідження напруженодеформованого стану опорних частин проведено методом кінцевих елементів за
допомогою обчислювального комплексу SCAD. Кінцево-елементна модель
конструкції виконана за допомогою плоских квадратних елементів розміром
10х10 мм. Балки моделювались ортотропними, а підкладки – транстропними у
площині ізотропії (рис. 1).

Рисунок 1 - Кінцево-елементна схема прогину балки

У якості базового об’єкту дослідження була прийнята балка перерізом
500х95мм з рівномірно розподіленим навантаженням інтенсивністю q=17,7 кН/м
(Варіант 1) та моментом інерціі: J=98958см4. Результати розрахунку: опорна
реакція балки V=42,48кН; характер розподілу напружень σзм на ділянці ВА
площадки взаємного контакту балки з підкладкою (рис. 1) – нерівномірний: в т.
В та наступних вузлах вздовж ділянки ВА: σзм (т.В)= -15,7МПа, σзм=-6,2МПа,
σзм=-5,0МПа, σзм=-4,1МПа. На відстані 90мм від т.В маємо відрив балки від
підкладки. Ураховуючи, що значення розрахункового опору для дуба місцевому
зминанню поперек волок у нашому випадку дорівнює Rзм,90=6,3МПа, маємо в т.В
перенапруження. Визначені за нормами середні напруження σзм=- 2,22МПа,
тобто міцність була б забезпечена і з сосновою підкладкою.
Зменшення напруження σзм в т. В можливе: або шляхом збільшення
ширини перерізу балки, або шляхом збільшення висоти її перерізу. Це видно з
результатів розрахунків за наступними варіантами конструкцій.
Варіант 2: ширина перерізу балки збільшена до 200мм. Момент інерціі:
J=208333см4. Напруження зминання в т.В та наступних вузлах вздовж ділянки
ВА зменшилися майже вдвічі: σзм (т. В)= -7,5МПа, σзм=-2,9МПа, σзм=-2,4МПа,
σзм=-1,9МПа. На відстані 90мм від т.В відрив балки від підкладки зберігся.
Варіант 3: висота перерізу збільшена до 600мм. Момент інерціі:
J=171000см4. Напруження зминання в т. В: σзм (т. В)= -10,5МПа.
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УТОЧНЕННЯ РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ РИШТУВАНЬ З
ЕЛЕМЕНТАМИ ПІДВИЩЕНОЇ ГНУЧКОСТІ
к.т.н., доц. С. Агеєнко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В Україні і всьому світі для виконання будівельних та
оздоблювальних робіт фасадів будинків і споруд широко застосовуються
будівельні риштування.
Відповідно до діючих вітчизняних норм риштування в Україні
розраховують на міцність, стійкість та ураховують вимоги до граничних
гнучкостей.
На території РФ розрахунки риштувань виконують за аналогічними
нормами, що і в Україні, а також з урахуванням МДС 12-25.2006 для
хомутових та штирьових риштувань. Ці документи, як і вітчизняні, не
мають відповідей на проблемні питання з проектування та розрахунку
будівельних риштувань полегшених типів.
В британських нормах BS EN 12810-2:2003 з проектування
будівельних риштувань полегшених типів, на відміну від вітчизняних та
російських, наведено умови розрахунку цих конструкцій за
розрахунковими схемами, що передбачають або шарнірні, або нерозрізні
варіанти з’єднань труб у стиках стійок у залежності від значення кута
взаємного зламу α. У той же час є відсутніми наукові обґрунтування
критеріїв вибору зазначених розрахункових схем риштувань, а також їх
методики розрахунку, що виключає можливість їх використання при
проектуванні та розрахунку вітчизняних аналогів.
За існуючими нормами, при розрахунках не ураховуються
конструктивні
особливості
будівельних
риштувань
(початкова
податливість вузлових з’єднань; критерії вибору варіантів стикування
стійок у розрахункових схемах: шарнірне або нерозрізне; умови
закріплення риштувань до стіни та ін.), що дозволяє зробити висновок про
те, що існуючі методики розрахунків будівельних риштувань, особливо з
елементами
підвищеної
гнучкості,
є
суттєво
недосконалими.
Підтвердженням цього є значна кількість аварій будівельних риштувань та
пов’язані з ними людські жертви, наприклад: 16 квітня 2020 року
обрушення риштувань на Подільському мосту в м. Київ; 05 серпня 2020 –
на новобудові в м. Полтава; 16 жовтня 2020 року обрушення риштувань,
загинули чотири людини (м. Денклинген, Німеччина); 25 квітня 2021
обрушення риштувань в м. Москва, постраждала одна людина.
Авторами в результаті досліджень було вирішено актуальну науковотехнічну задачу з удосконалення методики розрахунку будівельних
риштувань з елементами підвищеної гнучкості, що дозволяє ураховувати
їх конструктивні особливості.
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Секція «Механізація будівельних процесів»
ВПЛИВ ВИБОРУ КОЕФІЦІЄНТА ДІАМЕТРА ФРЕЗИ
НА ПАРАМЕТРИ ЧЕРВ’ۥЯЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ ПРИ РЕМОНТІ
к.т.н., доц. М. Луценко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Раніше [1] було розглянуто алгоритм вибору черв’ۥячної фрези з
q  2  qфр  q  2 при регламентованому коефіцієнті зміщення, а далі
пропонується випадок, коли в наявності є фреза з qфр.  q  2 або qфр. < q  2 .
Параметри черв'ячної
ۥ
передачі ті ж самі, що в вище наведеному
прикладі [1]. Для вибраних значень qфр. [2, с.385] і заданих параметрів
передачі визначається число зубців зубчатого колеса z 2 ( коефіцієнт
зміщення кратний 0,25 в межах  1  x  1 ).
Результати розрахунків зводимо в таблицю 1.
Таблиця 1 – Результати розрахунків числа зубців черв'ячного
ۥ
колеса в
залежності від q фр. і коефіцієнта зміщення для заданих параметрів черв’ۥячної передачі

Коефіцієнт
зміщення, x

Значення числа зубців колеса z 2 при
qфр.  12

qфр.  12,5

qфр.  14

1,0
50
49,5
48
0,75
50,5
50
48,5
0,5
51
50,5
49
0,25
51,5
51
49,5
0
52
51,5
50
-0,25
52,5
52
50,5
-0,5
53
52,5
51
-0,75
53,5
53
51,5
-1,0
54
53,5
52
Із таблиці видно, що необхідно вибирати ( при наявності)
q фр. меншим ( z 2 буде більше наближеним до вказаного на кресленні).
Слід зазначити, що при вибраних qфр. і призначеному коефіцієнті
зміщення з’ۥявляються зубчасті колеса з нецілим числом зубців – такі
варіанти необхідно виключити.
При цьому спостерігається незначне відхилення передаточного числа
і. якщо воно є прийнятним для умов технічної експлуатації машини, то
можливо таке відновлення черв’ячної передачі виправдане.
Список використаних джерел
1. М.М. Луценко, М.В. Хворост, В.О. Росоха До вибору інструменту для
нарізання червۥячних пар в умовах ремонтного виробництва при забезпеченні безпечної
експлуатації. Тези
VI міжнар.наук.-практ. конф. «Безпека життєдіяльності на
транспорті та виробництві-освіта, наука, практика». Херсон, вересень, 2019.
2. В.И. Анурьев. Справочник конструктора-машиностроителя. Т.2. М.:
Машиностроение, 1980. - с.559.
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СТВОРЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ КОРПУСУ
БЕТОНОЗМІШУВАЧА ЗІ СТРІЧКОВО-ЛОПАТЕВИМ ВАЛОМ
д-р техн.наук, проф. І. Ємельянова, к.т.н., проф. А. Гордієнко,
к.т.н., доц. В. Блажко, асп. Д. Субота
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Найбільш обґрунтовані результати по побудові реологічної моделі
бетонної
суміші
забезпечують
експериментальні
дослідження
спеціального діючого або нового лабораторного устаткування. Але цей
підхід є досить коштовним та витратним за часом. Тому дослідники
намагаються отримати регресійні моделі, що дозволяють визначити
реологічні параметри на основі складу суміші. Ці регресійні моделі мають
похибки, які за умови виходу значень складу за досліджені параметри,
можуть бути непрогнозованими та дуже значними. Тому, для отримання
достовірних даних, необхідно знову створювати експериментальне
обладнання та досліджувати реологію бетонної суміші. Крім того,
параметри бетонної суміші можуть дуже варіюватися в залежності від
використаного обладнання, якості перемішування компонентів суміші та
часу, який пройшов після її приготування, що також дуже ускладнює
математичне моделювання руху її складових. Такі проблеми існують не
тільки в будівельній галузі але й в багатьох інших: харчовій, вугільній,
при збагаченні, використанні трубопровідного транспорту, та в інших
умовах, коли є необхідність перекачування неньютонівських рідин.
Вирішення означеної проблеми може бути здійснене за рахунок
числового моделювання, яке одержало широке розповсюдження в останні
двадцять-тридцять років. Числові розрахунки виконано в програмному
комплексі OpenFoam, що на умовах вільної ліцензії дозволяє виконувати
навіть комерційні розрахунки і є валідованим практично для усіх типів
задач, у тому числі щодо розрахунків течії неньютонівської рідини, до якої
належить бетонна суміш. Для розрахунку підготовлені твердотільна та
сіткова моделі. За результатами розрахунку виконане порівняння сіткових
моделей, яке показало, що результати моделі 1,5 млн. елементів
відрізняються від результатів моделі з 11 млн. елементів на 8,2%.
Результати моделі 4,2 млн. елементів відрізняються від результатів моделі
з 11 млн. елементів на 2,1%. Тому, для подальших розрахунків обрано
сіткову модель з 4,2 млн. елементів, що дозволяє скоротити час
розрахунків. Порівняння результатів розрахунку буде виконане за
інтегральними параметрами: витрата та тиск в різних перетинах машини.
Буде використано метод скінченних об’ємів та PISO-алгоритм (Pressure
Implicit with Splitting of Operators), числові схеми другого порядку.
Вищенаведена математична модель дозволить визначити практично
усі кінематичні параметри течії бетонної суміші в корпусі
бетонозмішувача зі стрічково-лопатевим валом. Програмний комплекс
дозволяє візуалізувати поля знайдених величин в будь-якій точці
змішувача.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОЧАСТОТНОГО ІНЕРЦІЙНОГО
ГРОХОТУ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
к.т.н., проф. М. Ємельяненко, к.т.н., проф. А. Гордієнко,
к.т.н., доц. Л. Саєнко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасна будівельна галузь потребує використання досконалих,
екологічно чистих, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, машин і
обладнання для виробництва різноманітних будівельних матеріалів.
До складу технологічних комплексів з виготовлення будівельних
матеріалів входять вібраційні машини, у тому числі інерційні грохоти.
Основними напрямками розвитку інерційних грохотів для розділення
будівельних матеріалів на фракції є:
- удосконалення конструкцій їх вузлів (розробка нових варіантів
робочих органів, вібраційного приводу, опорних елементів);
- розширення технологічних можливостей (створення інерційних
грохотів з регульованими та комбінованими режимами роботи);
- створення уточнених методик розрахунків параметрів інерційних
грохотів на основі математичного моделювання динаміки робочих органів
та планування експериментальних досліджень процесу сортування
матеріалів.
На основі аналізу джерел інформації щодо удосконалення інерційних
грохотів для розділення сипких матеріалів на фракції розроблено варіанти
конструктивного виконання інерційного грохоту.
Виконано моделювання динаміки робочого органу інерційного
грохоту з комбінованим приводом – двома вібраторами, що сумісно
генерують вібрацію коробу з ситами в різних площинах.
Розміщення додаткового вібратору з підвищеною, у порівнянні з
основною, частотою коливань, дозволяє інтенсифікувати перемішування
шарів матеріалу і таким чином збільшити питому продуктивність та
ефективність класифікації сипких матеріалів типу пісків.
Одержано залежності для визначення потрібних значень амплітуд
вібраційних переміщень і швидкостей сита інерційного грохоту при зміні
діаметра частинок матеріалу, які показують, що:
- при підвищенні частоти коливань потрібна ефективна амплітуда
вібраційних переміщень сита інерційного грохоту знижується, при цьому,
для великих частинок зазначена амплітуда повинна бути більше, ніж для
дрібних;
- при збільшенні кута нахилу сита і діаметра частинок амплітуда
ефективної вібраційної швидкості сита інерційного грохоту повинна
збільшуватися.
Уточнено методику розрахунку інерційного грохоту з двома
вібраторами, що сумісно генерують вібрацію коробу з ситами в різних
площинах.
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ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ І
РОЗРАХУНКУ ФОРМУЮЧИХ ПНЕВМОВІБРАЦІЙНИХ МАШИН
к.т.н., проф. М. Ємельяненко
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На основі проведених на кафедрі Механізації будівельних процесів
ХНУБА численних досліджень пневмовібраційних машин розроблено
наступні принципові положення щодо їх створення та розрахунку.
1. Принцип проектування ефективних режимів вібраційного
формування бетонних виробів, який базується на забезпеченні умови:
коефіцієнт використання підведеної до робочого органу потужності для
вібраційного переміщення шарів бетонної суміші повинен бути не нижче
допустимої (базової) величини.
2. Принцип комплексної дії вібрації робочих органів
пневмовібраційних машин на компоненти ущільнюваної бетонної суміші,
який базується:
- на використанні впливу робочих органів пневмовібраційних машин
на бетонну суміш вібраціями низької частоти і великої амплітуди і
вібраціями високої частоти і малої амплітуди;
- на використанні вібраційних машин з комбінованими приводами
для формування бетонних виробів в кілька стадій.
3. Принцип забезпечення заданих динамічних параметрів
пневмовібраційних формувальних машин, який базується:
- на адекватності розроблених фізичних і математичних моделей, що
відображають динаміку пневмовібраційних майданчиків і пресів з
урахуванням змінних параметрів вібрації і характеристик бетонної суміші;
- на створенні уточнених методик розрахунку параметрів нових
конструкцій пневмовібраційних машин.
4. Принцип відповідності продукції, що випускається (бетонних
виробів), експлуатаційним критеріям (високої міцності, морозостійкості,
низького водопоглинання), який базується на встановленні ефективних
режимів роботи нових пневмовібраційних машин за результатами
експериментів.
5. Принцип забезпечення санітарно-гігієнічних вимог по вібрації і
шуму, який базується на використанні в нових конструкціях вібромашин
спеціальних демпферів і поглиначів шуму (установка робочих органів на
пневмоопорах і введення глушників в пневмосистему приводу).
З урахуванням даних принципів можуть бути створені різноманітні
високоефективні пневмовібраційні машини для формування бетонних
виробів.
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Механічна активація сировинних матеріалів є одним із методів
ресурсозбереження під час виготовлення будівельних матеріалів, зокрема
тротуарної плитки. Експериментальні дослідження, які проводились на
лабораторному обладнанні кафедри Механізації будівельних процесів,
показали ефективність такої механічної активації сумішей для
виготовлення двошарової тротуарної плитки із місцевих сировинних
матеріалів, таких як різноманітні відсіви та відходи металургійних
виробництв, шлаків, зол ТЕС, а також пісків із низьким модулем
крупності. Але на відсівах із більш високим модулем крупності активація є
найбільш ефективною. При підборі раціонального режиму активації можна
отримати такий зерновий склад суміші, при якому можливо отримання
найвисокої
міцності
виробів.
Багаточисельні
експериментальні
дослідження, що проводились творчим колективом кафедри, виявили
доцільність механічної активації різноманітних дрібних пісків із
додаванням відсівів щебнів з цементом. Однак, особливі показники
вдалось отримати за результатами активації суміші піску, вапнякового
відсіву та цементу. Разом із тим, якщо в якості заповнювача
використовувати гранітний відсів, то це призводить до значного
підвищення морозостійкості виробів. Результати експериментальних
досліджень говорять про те, що вібропресовані вироби із піску та цементу,
навіть без додавання відсівів у якості крупного заповнювача, значно
виграють по міцності у порівнянні із виробами напівсухого формування. А
це є запорукою зменшення метало- та енергоємності виробництва, завдяки
набагато меншої вартості обладнання технологічної лінії. Зокрема, наша
кафедра отримала Грант на проведення регламентних досліджень на
вищеозначеному лабораторному обладнанні кафедри Механізації
будівельних процесів ХНУБА двошарової фарбованої тротуарної плитки із
додаванням золи ТЕС для вирішення проблеми утилізації цієї золи.
Результатом стало підтвердження того, що при використанні механічної
активації суміші золи та відсіву із цементом перед пресуванням, можна
отримати вироби, які із запасом задовольняють вимоги до ДСТУ Б В.2.7145:2008 «Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови».
Використання
механічної
активації
є
ефективним
методом
ресурсозбереження при виробництві будівельних матеріалів, зокрема
тротуарної плитки методом вібропресування. Дооснащення підготовчого
відділення механічним активатором валкового типу, або заміна ним
штатного змішувача дозволить виготовляти тротуарну плитку високої
якості із місцевої, навіть техногенної, сировини.
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ЗМІШУВАЧ ПРИМУСОВОЇ ДІЇ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ
ФОРМУВАЛЬНОЇ СУМІШІ
к.т.н., доц. А. Аніщенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Змішувач примусової дії – це машина, яка за допомоги своїх робочих
органів може якісно перемішувати компоненти будь-якої суміші. В
залежності від призначення будівельної суміші вибирається той чи інший
вид змішувача, такий як з горизонтальним або вертикальним робочим
органом.
Робочий орган у змішувачах примусової дії може бути виконано у
вигляді горизонтального лопатевого валу, вертикального ротору з
лопатями, лопатей-пропелерів, горизонтального шнекового валу,
горизонтального стрічкового валу. В залежності від виду робочого органу
у змішувачі, він може приготовляти якісно окрему будівельну суміш.
Розглянемо більш детально змішувач гравітаційно-примусової дії з
різним робочим органом и виявимо основні напрями будівельних сумішей.
Першочергово це був звичайний лопатевий вал, на якому лопаті були
розвернуті на зустріч одна до одної. В такому випадку можливо було
приготувати якісно: жорстку, малорухому та рухому будівельні суміші з
фракцією щебню до 10 мм; будівельний розчин; будівельну суміш з
металевими фібровими волокнами; стрижневу суміш для виробництва
швидкотведіючих форм під лиття.
Робочий орган у вигляді стрічкового валу. Таке виконання робочого
органу дає змогу приготувати: рухому будівельну суміш з фракцією
щебню до 10 мм; будівельний розчин; суху будівельну суміш; штукатурну
суміш.
Робочий орган у вигляді стрічкового-лопатевого валу. Завдяки
збільшенню частоти обертання такий робочий орган має можливість якісно
перемішувати компоненти для: рухомої будівельної суміші з фракцією
щебню до 10 мм; будівельного розчину; полістирол-бетонної суміші;
полістирол-бетонної суміші з синтетичними та поліакриловими фібровими
волокнами; пінобетонної суміші; бетонної суміші для 3Д-друкування.
Як можна побачити, при зміні робочого органу призначення
змішувача також змінюється.
Окрім цього, треба зазначити, що сама конструкція змішувача, в якій
поєднуються обертовий робочий орган та обертовий циліндричний
барабан дає можливість збільшити коефіцієнт завантаження компонентів
суміші, зменшити час на процес приготування суміші, збільшити
продуктивність та отримати високу якість сумішей, які виготовляються.
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МЕХАНІЗМ ЗНОШУВАННЯ ФУТЕРУВАЛЬНИХ ПЛИТ
КУЛЬКОВИХ ТА ТРУБНИХ МЛИНІВ
к.т.н., доц., А. Коваленко
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м Маріуполь

Основними критеріями оцінки цементного встаткування повинні
бути не тільки зниження металоємності, витрати палива й електроенергії,
підвищення виробітку на одного працюючого, але й збільшення надійності
й довговічності цього встаткування й установлення гарантійних термінів
служби. Особлива увага повинна бути приділена підвищенню якості
встаткування, що випускається, і запасних частин.
Сучасна технологія вимагає створення агрегатів, що працюють у
напружених умовах. Тому особлива увага повинна бути приділена
підвищенню якості встаткування. Інтенсивне зношування деталей і вузлів
устаткування збільшує кількість ремонтів, простоїв агрегатів, що змушує
тримати великий штат робітників-ремонтників і оснащувати цементні
заводи значним парком металорізальних верстатів для ремонтного
обслуговування підприємств. Найбільші витрати виробництва становлять
бронефутерувальних плити, міжкамерні перегородки й бронебовти
трубних млинів, тому що вони піддаються найбільшому абразивному
зношуванню. У сировинних млинах на поверхню футерівочних плит діє
рідина (шлам), що послабляє опір матеріалу циклічному контактному
впливу. За певних умов виникають області зниженого тиску, де
зароджуються кавітаціонні пухирці, внаслідок чого метал може
випробовувати гідравлічні удари, що викликають процес утомленого
руйнування поверхні деталі. Рух куль і футерівочних плит здійснюється з
різними швидкостями. Абразивне зерно, впроваджуючись у поверхню
плити або кулі, завдяки великим тангенціальним зусиллям, що діють на
кулю й плиту, а також високій твердості абразивної частки в якийсь
відрізок часу стає фіксованим. У результаті цього починається різання
(дряпання) поверхні деталі. Як показали дослідження, зношування
футерувальні плит в абразивному середовищі відбувається не тільки в
результаті тертя першого й другого роду (метал об метал при коченні й
ковзанні), але й внаслідок мікрорізання робочої поверхні плит матеріалом,
що характеризується відривом мікроскопічних часток металу. Швидкість
стирання робочої поверхні футерувальні плит залежить від багатьох
факторів: абразивності й крупності матеріалу, розмірів і твердості тіл, що
мелють, швидкості обертання барабана, форми робочої поверхні матеріалу,
з якого виготовлені футерувальні плити, чим рівніше плита, тим більше
ковзання, тим менше подрібнювальна дія кульового завантаження й тим
вище абразивне зношування футерувальні плит. Таким чином, враховуючи
вищевикладене, на поверхні бронеплит є ділянки із стискуючою і
розтягуючої напруги, причому останні зменшуються у міру збільшення
відстані до цієї поверхні.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ МІЦНОСТІ
БЕТОНУ В КОНСТРУКЦІЯХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
к.т.н., доц. Т. Нестеренко, к.т.н., доц. Н. Магас
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

До сучасних методів неруйнівного контролю міцності бетону
відноситься діагностування конструкцій методом акустичної емісії (АЕ),
розвитком якого в Україні займаються науковці Фізико-механічного
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (головного відділу акустичних
методів технічної діагностики). Результати наукових досліджень
висвітлено у наукових працях наприклад, 1-2 та діючому нормативному
документі [3]. Для практичного використання методу акустичної емісії
розроблено методики діагностування елементів конструкцій і виробів
тривалої експлуатації на основі результатів теоретичних досліджень.
В основу АЕ-системи закладено принципово новий підхід щодо
визначення координат місць руйнування, який полягає у застосуванні
чисельних методів їх розрахунку. Для цього поверхню об’єкта контролю
автоматично розбивають на рівновеликі симплексні елементи і
розраховують час проходження пружної хвилі до вузлів розбиття. Після
встановлення первинних перетворювачів на об’єкті контролю за наявності
джерела акустичних сигналів протягом часу діагностування автоматично
знаходиться мінімальна похибка вимірювання часу приходу хвилі на
кожен із них, що дає змогу з високою точністю визначити координати
джерела. Це уможливило не лише підвищення точності вимірювань, а й
застосовування цієї методики для діагностування об’єктів довільної форми
та розмірів.
Розроблено і виготовлено деякі пристрої та установки 1-2 для
навантаження зразків, випробувань під дією відповідних робочих
середовищ, забезпечення надійного відбору АЕ-інформації під час
лабораторних випробувань зразків конструкційних матеріалів. Зокрема,
створено камеру для випробувань зразків триточковим згином у робочих
середовищах підвищених температур; хвилеводи для передачі сигналів АЕ;
компактний пристрій для розтягування зразків; оригінальні установки для
навантаження тощо.
Список використаних джерел:
1.
Скальський В.Р., Коваль П.М. Акустична емісія під час руйнування
матеріалів, виробів і конструкцій. Методологічні аспекти відбору та обробки
інформації. — Львів: СПОЛОМ, 2005. 396 с.
2.
Скальський В.Р. Явище акустичної емісії в оцінюванні пошкодженості
елементів конструкцій. Вісн. НАН України, 2016, № 2. С. 59-66.
3.
ДСТУ 4227-2003 Настанови щодо проведення акустико-емісійного
діагностування об’єктів підвищеної небезпеки. Київ, ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ
УКРАЇНИ, 2003. 25 с. [Чинний від 01.12.2003].
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ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗМІШУВАЧА
НА ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ ПРИ ПРИГОТУВАННІ СУХИХ
БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ
к.т.н, доц. В. Блажко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Досліджено процес механічного перемішування компонентів сухої
будівельної суміші в змішувачі примусової дії [1] і визначено ступінь
впливу його конструктивних особливостей на якість одержуваної суміші.
У якості показників, що характеризують роботу змішувача, прийняті:
однорідність будівельної суміші; продуктивність бетонозмішувача, м³/год;
витрата потужності на приготування будівельної суміші, кВт; час,
необхідний для приготування сухої будівельної суміші, с.
У якості факторів, що впливають на роботу змішувача, прийняті:
частота обертання валів (n, хв-1); кут атаки лопаток (1, град.); площа
(форма) поверхні лопатки (S, см²); кількість лопаток (шт.);
За результатами проведених експериментальних досліджень,
одержані графічні залежності, представлені на Рис. 1-4.

Рис.
1
Залежності
показників Рис.
2
Залежності
показників
ефективності роботи змішувача від ефективності роботи змішувача від кута
частоти обертання робочого органу
атаки лопаток

Рис.
3
Залежності
показників Рис.
4
Залежності
показників
ефективності роботи змішувача від ефективності роботи змішувача від
геометричної форми та розміру лопаток
кількості лопаток

Одержані результати дають можливість визначити раціональні
значення основних робочих параметрів змішувача при приготуванні сухих
будівельних сумішей різного призначення
Список використаних джерел
1.
Патент України № 103813 В28С5/14 Змішувач для приготування
будівельних сумішей/ Ємельянова І.А., Блажко В.В., Шевченко В.Ю.
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ОБРОБКА ВІЛЬНИМ АБРАЗИВОМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ОБ’ЄМНОЇ ВІБРАЦІЇ
к.т.н., доц. М. Нестеренко, студ. А. Бортновська
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Особливості вібраційних технологічних процесів полягають в тому,
що взаємодії між робочим середовищем і поверхнею робочих органів
вібраційних машин характеризуються неутримуючим характером зв'язків,
що створює певну специфіку в динамічних взаємодіях. Специфіка полягає
в тому, що між робочим середовищем і вібруючої поверхнею виникають
відриви, робоче середовище набуває можливості локальних автономних
рухів і динамічних зіткнень, що використовується, в цілому, для
досягнення технологічних цілей.
При загальній оцінці вібраційна обробка являє собою складний
комплекс механо-фізико-хімічних явищ, що створюють істотний вплив на
стан поверхні і поверхневого шару оброблюваної деталі або середовища, а
при певних умовах – і всього обсягу. Фізична сутність процесу
характеризується комплексним впливом на оброблювані деталі і їх
поверхню ряду факторів, викликаних вібрацією і наявністю робочого
середовища відповідної характеристики (безліч мікроударів частинок
робочого середовища в різних напрямках, що забезпечують рівномірний і
всебічне вплив на предмети, деталі, матеріали).
Завдання досліджень вібраційної обробки вільним абразивом
орієнтовані на формування теоретичних уявлень про динамічні взаємодії
твердого тіла з вібруючої поверхнею. У плані практичного застосування
ставиться завдання розробки способу регулювання вібраційного поля
технологічної машини і засобів вимірювання динамічних особливостей
вібраційного поля.
Таким чином, задача швидкої обробки заготовок, яка може
проводитися за допомогою вібрації, є актуальною.
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Секція «Організація будівельного виробництва»
ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ
В МІСТОБУДІВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
к. т. н., доц. Т. Гольтерова, к. т. н., доц. Н. Обухова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У схваленій Мінрегіоном України стратегії реформування
містобудівної діяльності, яка визначена Концепцією [1], значна увага
придиляється впровадженню інформаційних технологій та діджиталізації
процесів. Стратегія передбачає повний перехід на використання ВІМтехнологій у розробленні проектів будівництва, автоматичне надання
містобудівних умов та обмежень, реєстрацію документів, що дають право
на проведення підготовчих та будівельних робіт, запровадження нових
правил здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду. У
нормативному регулюванні протягом усього життєвого циклу об’єкта
будівництва потрібно сформувати вітчизняне нормативне, інформаційне та
програмне забезпечення для впровадження управління життєвим циклом
об'єктів будівництва, спираючись на іноземні аналоги, європейські та
міжнародні стандарти [1].
З прийняттям Закону [2] вирішується цілий ряд завдань, визначених
стратегією реформування. Відповідно до Закону [2], створена Єдина
державна електронна система, основною функцією якої є створення,
збирання, накопичення, обробка, захист, облік інформації у сфері
будівництва, а також електронна взаємодія між учасниками містобудівної
діяльності.
Майже у всі сфери проектно-будівельного циклу впроваджуються
цифрові інновації. Широко застосовуються ВІМ-технології, 3D-друк
об’єктів різного призначення, безпілотні літальні апарати, кіберфізичні
системи, роботизація, штучний інтелект тощо. Технології інформаційного
моделювання дозволяють узгоджувати проектні рішення, виконувати
візуалізацію та моделювання, проводити точні розрахунки кошторисної
вартості та експлуатаційних характеристик, контролювати і координувати
проект на всіх стадіях життєвого циклу.
Таким чином, впровадження цифрових інновацій у сфері містобудівної
діяльності сприяє переходу до технологічної організації, нових
управлінських моделей, доступності інформації про містобудівну
діяльність для всіх її учасників, усуненню корупційних ризиків,
максимальній інтеграції та автоматизації дозвільних процедур.
Список використаних джерел:
1. Концепція публічного управління у сфері містобудівної діяльності на 20192030 роки, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 2019р. № 402.
2. Закон України від 17.10.2019 №199-IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних
послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва».
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ЖИТЛОВУ НЕРУХОМIСТЬ
В ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ДЕМОГРАФIЧНОЇ СИТУАЦIЇ В УКРАЇНI
к.т.н. Д. Німков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сьогодення та майбутнє житлової нерухомості і вибір стратегії
економічної доцільності в даному сегменті економіки багато в чому
зумовлено нажитим попереднім минулим, а це, в першу чергу,
взаємозв'язок змін між існуючим житловим фондом та статистикою
наявного населення з урахуванням видимої динаміки розвитку економіки,
як в цілому по країні так і по регіонам.
Що чекає нас у найближчому майбутньому на ринку нерухомості?
Точкою відліку даної проблематики в часовому обчисленні з 2021
року необхідно взяти результати життєдіяльності починаючи з 1950 року.
Так як основними показниками при моделюванні розрахунків для
побудови кривих будуть статистичні дані зростання і спаду населення з
урахуванням тривалості життя, а це 71 рік, коефіцієнту народжуваності
(1,3) з одного боку і дані введення житла в експлуатацію з урахуванням
нормативного зносу житлових будинків масової забудови з іншого боку.
За останній час, починаючи з 2004 року, йшло стабільне збільшення
ціни на квадратні метри по всій країні до 2009 року. Світова криза
"бульбашки нерухомості" внесла свої корективи на зниження ціни. Але
через деякий час ринок пожвавився збільшенням продажів вже не за
рахунок прагнення "встигнути купити, інакше завтра дорожче" при
відносно малій кількості введених нових об'єктів до 2009 року, а за
рахунок збільшення багаторазово будівництва нового житла з реальною
ціною за м2. Економічна формула "ціна квартири = середня зарплата за 5
років" заробила на повну, що і призвело будівельну галузь в локомотив
економіки України.
Але за цей час багато трендів змінилося, в життя увійшли нові
технології, зміна рівня світового океану викликаних глобальним
потеплінням змушує людей шукати нові локації для життя, світова
економіка переживає нову технологічну революцію, яка не проходить без
геополітичних змін та переформатування на нові ринки виробництва та
збуту.
Все це дає поштовх для роздумів та вибір доцільності приоритетів на
майбутнє.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОБ’ЄКТА, ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
к.е.н., проф. А. Дружинін, к.т.н., доц. О. Давиденко,
доц. С. Братішко, ст. викладач Г. Жилякова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Кабінетом Міністрів України затверджена розроблена Мінрегіоном
України
«Концепція
впровадження
технологій
будівельного
інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні», як один з
ключових моментів цифрової трансформації будівельної галузі. В
Концепції визначені 13 принципів, терміни, проблеми, які потребують
розв’язання.
Аналіз викладеної Концепції показав які принципи повинні стати
основою при поєднанні трьох моделей життєвого циклу: проектної,
будівельної, експлуатаційної – від 1 стадії проектування до появи проекту
реконструкції або ліквідації об’єкта.
 Удосконалення
кошторисного
нормування,
ціноутворення,
об’єктного обліку та управління вартістю, шляхом усунення
недоліків і реформування методичних підходів, що наближають до
реальних часових і вартісних показників, запровадити визначення
вартості і обліку поряд з роботами, по конструктивним елементам і
об’єкту в цілому.
 Управління утриманням та експлуатацією об’єктів стає
найскладнішою проблемою, яку слід вирішити для конкретних
будівель і споруд щодо терміну цього періоду, системи ремонтів
конструктивних елементів, методики
визначення вартісних
показників та приведення їх у порівняльний вид при оцінці
ефективності за життєвий цикл.
 Інформаційне та програмно-технічне забезпечення ̶ створення та
накопичення баз даних бібліотечних елементів та іншої інформації,
а
також
створення
комплексного
програмно-технічного
забезпечення, що охоплює усі моделі життєвого циклу є гарантією
подальшого успішного функціонування ВІМ.
 Впровадження ВІМ набуває особливої уваги на рівні держави ̶
організаційне, фінансове, кадрове забезпечення.
Одночасно використання програмного забезпечення ВІМ вимагає
удосконалення діючої нормативно-довідкової бази та створення нової для
прогнозування її зміни за час життєвого циклу об’єкту (10-100 років).
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РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МАТРИЦІ УПРАВЛІННЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСНОГО ІНЖИНІРИНГУ ПРИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ (ІБП)
канд. економ. наук, доц. О. Кучма
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Важливими аспектами підвищення ефективності управління
життєвим циклом ІБП могли б бути організаційні можливості
комплексного інжинірингу та проектно-орієнтованого управління (ПОУ).
Комплексний інжиніринг (КІ) передбачає створення єдиної системи
планування, реалізації та контролю за проведенням необхідного комплексу
робіт від розробки концепції, підготовки пакету початково-дозвільної
документації, вибору проектувальника і генпідрядника до управління
будівництвом і здачі готового об'єкта та експлуатації.
ПОУ – це підхід, при якому окремо взяті замовлення і завдання, які
вирішуються в рамках діяльності фірми, розглядаються як окремі проекти,
до яких застосовується концепція управління проектами (УП).
Професійне застосування інструментів, методів і технологій УП
дозволить забезпечити ефективність проектної діяльності в національних
масштабах, зменшити витрати, підвищити прибутковість, виконувати
проекти в строк, якісно, надійно і безпечно. В умовах ринкових відносин і
тотального дефіциту фінансів утримувати структури управління якістю
ІБП на постійній основі, враховуючи періодичність їх реалізації,
економічно не обґрунтовано.
Створення і розвиток інжинірингової компанії має враховувати
наступні сучасні тенденції управління проектами: а) використання
креативних технологій, з урахуванням концепцію проактивного управління
не тільки передбачення розвитку самої організації, а й, найголовніше,
ефективного прогнозування поведінки всіх учасників ІБП, які впливають
на кінцеві результати проекту; б) застосування новітніх наукових методів і
підходів проектно-орієнтованого управління; в) отримання максимальних
кінцевих результатів від вкладених інвестиційних ресурсів.
Пропонується комплексна система структуризації ІБП у вигляді
матриці основних функцій управління, яка дозволить замовнику
представити повну картину життєвого циклу проекту (ЖЦП) та сприйняти
інжинірингову фірму не як орган, що перевіряє, а як партнера-помічника,
який якісно може представляти інтереси замовника, розділяти з ним
відповідальність за наслідки прийнятих управлінських рішень при
здійсненні проекту.
Висновки. Використання комплексного інжинірингу та проектноорієнтованої системи управління з використанням функціональної матриці
ЖЦП дасть можливість підвищення результативності проектів і
ефективності використання інвестиційних ресурсів, а також відкриє
перспективи розвитку організацій – учасників проекту.
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Секція «Соціально-гуманітарні дисципліни та їх роль у
гуманізації вищої освіти»
Підсекція «Українська мова та мовна підготовка іноземних громадян»
ОНЛАЙНОВЕ ТЕСТУВАННЯ
ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ЗВО
к.ф.н., доц. Т. Креч, к.ф.н., доц. І.Мілєва
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У зв’язку із запровадженням дистанційної форми навчання виникає
гостра необхідність у використанні сучасних технологій в організації
навчального процесу, зокрема контролю знань. У викладача з’являється
нагода оптимізувати систему контролю, проводячи його у формі тесту та
переводячи тестування в онлайновий режим.
Тестування на сьогодні є органічною частиною сучасного освітнього
процесу, найважливішим засобом встановлення зворотного зв'язку,
завдяки якому навчання в повному розумінні слова перетворюється в
диференційований, особистісно-зорієнтований процес, що забезпечує
індивідуальний темп навчання, усунення суб'єктивізму і авторитаризму в
оцінці рівня навчальних досягнень учнів, засобом об'єктивізації експертизи
якості освітнього процесу та його індивідуалізації.
Мета онлайнового тестування полягає у формуванні інформаційнокомунікаційної компетентності студентів, поліпшення якості знань,
формування інтересу до набуття нових умінь та пошукової діяльності,
інтенсифікації навчання за рахунок використання хмарного освітнього
середовища, оскільки покоління, яке формувалося на мобільних
можливостях, новітніх інформаційних технологіях, вимагає динамічного
навчального процесу.
Тестування – і аудиторне, і в інтернеті – є перспективним напрямом
розвитку в освіті, оскільки технології постійно розвиваються та
вдосконалюються.
Проміжне та кінцеве тестування дозволяє отримати об’єктивну
оцінку за окремими вивченими темами, окремими частинами чи всією
навчальною дисципліною. Результати контролю знань дають можливість
виявити наймеш засвоєні теми, відкоригувати процес навчання,
концентруючи в майбутньому увагу на більш ґрунтовному їх вивченні.
Водночас результати тестового контролю дозволяють оцінити і якість
роботи викладача: якщо тестовий бал в основному відображає знання й
ступінь старанності здобувача вищої освіти, то структура знань значною
мірою характеризує особливості організації навчального процесу (уміння
викладача правильно вибудувати програму навчання, її викласти,
використати прийоми індивідуалізації навчання і ін.).
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Звичайно ж, існують труднощі під час розробки й застосування
тестування і треба вміти їх подолати. По-перше, це необхідність
розмежовувати види мовленнєвої діяльності та однозначності відповідей.
По-друге, складність організаційного характеру – створення сприятливої
психологічної ситуації, оскільки багато здобувачі вищої освіти зазнають
певне напруження під час проведення тестів.
Розуміння основних закономірностей тестування, звичайно,
дозволить викладачеві поліпшити процес освіти й навчання.
ДО ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ЗВО
ст. викл. С. Дитюк, ст. викл. О. Тесаловська
Харківський національний університет будівництва та архітектури

З метою вивчення впливу когнітивного дисонансу на життя і
діяльність здобувачів із сільської місцевості в урбанізованому середовищі
нами було проведено дослідження. У дослідженні взяли участь 80
здобувачів-першокурсників будівельного та архітектурного факультетів.
Дослідження проводилося за двома напрямками: адаптованість до
навчальної групи й адаптованість до навчальної діяльності.
Згідно з отриманими результатами, здобувачі – випускники
сільських шкіл, мають більш низьку адаптованість до навчальної групи
проти здобувачів із міських шкіл. Низький рівень адаптованості до
навчальної групи був виявлений тільки серед здобувачів – випускників
сільських шкіл. Знижений та середній рівні адаптованості до навчальної
групи так само спостерігаються у більшої кількості здобувачів, які
закінчили сільські школи, у той час як підвищений і високий рівні
адаптованості були виявлені в більшого числа здобувачів, які закінчили
міську школу.
Згідно з отриманими результатами, здобувачі –випускники сільських
шкіл, мають більш низьку адаптованість до навчальної діяльності проти
здобувачів – випускників міських шкіл.
Отже, вищевикладене дозволяє зробити такі висновки:
– адаптація у вищій школі являє собою процес активної взаємодії
здобувача з освітнім середовищем, результатом якого є зміна і розвиток
особистості, формування нових адаптаційних поведінкових стратегій;
– здобувачі – випускники сільських шкіл мають більш низьку, проти
здобувачів – випускників міських шкіл, адаптованість як до навчальної
групи, так і до навчальної діяльності;
– у перші місяці навчання вирішальне значення має підтримка,
допомога, увага з боку куратора, викладачів та психолога університету.
Отримані в ході проведеного дослідження висновки можуть бути
використані під час розробки комплексних програм психологопедагогічного супроводу адаптації студентів закладів вищої освіти.
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РОЗМОВНИЙ КЛУБ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКОГО ДОЗВІЛЛЯ
ст. викл. І. Мартинова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Щоб мати добрі результати, позааудиторна робота має здійснюватися
безперервно, надаючи студентам знання, виховуючи їх, розвиваючи
індивідуальність студента, формуючи мотивацію навчання. Цей вид
роботи є одним із інструментів комунікативної активності студентів.
Важливим елементом позааудиторної роботи є взаємодія викладачів і
студентів. Викладач виконує роль головного консультанта й вихователя
студентів. Гурткова робота є найпоширенішою формою позааудиторної
роботи. Мета й завдання гурткової роботи полягають у розширенні та
поглибленні знань студентів, у розвитку пізнавальних інтересів і творчих
здібностей, у формуванні практичних умінь і навичок та ін.
Зараз досить популярними є клубні методики, що поєднують різні
напрямки – класичний, комунікативний, традиційний, нетрадиційний
тощо. У «Спікінг клабі» ведучий використовує спеціальні активні форми,
що створюють особливу атмосферу живої мови, роблять процес навчання
мови більш ефективним і цікавим. На занятті в розмовному клубі його
учасники можуть обговорювати переглянуті фільми, тобто це відбувається
в межах кіноклубу, обговорювати прочитані книжки і проблемні ситуації в
межах тематичних вечорів, створювати театральні постановки. Можна
організовувати екскурсії та пікніки за містом.
Розмовний клуб сприяє розширенню словникового запасу у
студентів. Вони стають розкутішими й долають мовний бар’єр, отримують
навички ведення дискусії з різних тем. На нашу думку, слід
розповсюджувати практику розмовних клубів. Хоча такі зустрічі мають
свої переваги й недоліки. Так, до переваг можна віднести той факт, що
теми зустрічей у розмовному клубі можуть доповнювати й розвивати
розмовні теми на заняттях з практичної української мови, зазначені у
програмі навчання. Вивчаючи в навчальні часи з викладачем, наприклад,
тему «Сім’я», у позааудиторний час на зустрічі у клубі студенти можуть
поговорити зі своїми українськими однокурсниками на теми «Кар’єра або
особисте життя», «Ідеальний чоловік або ідеальна дружина» тощо. Для
іноземців це чудова можливість поліпшити рівень володіння українською
мовою, прискорити адаптацію до життя в чужій країні, знайти друзів серед
українських студентів.
Список використаних джерел:
1. Замковая Н. Интерактивные методы преподавания. Часть 1: настольная книга
преподавателя/ Н. Замковая, Н. Соосар.– СПб, 2004.– 188с.
2. Косарева Е.В. Разговорный клуб как форма внеаудиторной работы с
иностранными студентами// Е.В. Косарева, З.С. Масленникова, Е.М. Филатова/ Русский
язык за рубежом. – Выпуск № 2 (249). – С. 92-96.
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СОЦІОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА
В ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОМУ ДИСКУРСІ
канд. філол. наук, доц. О. Мосьпан
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Науковий стиль мовлення (НСМ) є пріоритетним під час навчання
іноземців мови спеціальності. Для роботи з іноземцями – майбутніми
архітекторами джерелом навчальних текстів традиційно є курс історії
архітектури.
Основним способом презентації матеріалу в цьому курсі є описи
пам'яток архітектури, які містять конструктивні особливості будівель,
вказівки на використані матеріали й декор, де використовується
спеціалізована лексика. Очевидно, що до наших часів дійшли здебільшого
капітальні споруди, які зводили на замовлення найбагатших людей, перш
за все правителів. Інформацію про соціально-класовий устрій давніх та
середньовічних держав носії мови отримують зі шкільного курсу історії та
водночас засвоюють синонімічні ряди найменувань правителів різних епох
і культур: фараон, цар, імператор, король. Оскільки ці лексеми часто
використовують у назвах пам'яток архітектури й історичних епох:
архітектура та будівництво Стародавнього / Середнього / Нового
царства, Царський та Імператорської періоди в архітектурі
Стародавнього Риму; Долина царів; храм цариці Хатшепсут, храм цариці
Гатор; піраміди фараонів Джосера, Хеопса, Хефрена, Мікерина та ін., –
вважаємо за необхідне вводити й таку – не архітектурну – лексику у
вправи, що передують читанню іноземними студентами відповідних
навчальних текстів. При цьому необхідно приділяти увагу її
сполучуваності з виразами
прийти до влади, отримати владу,
успадкувати трон, змінити на троні й т.п. та використанню в
конструкціях із прийменником «за часи» та його синонімами: за часів
Діоклетіана, під час правління Людовика XIII і т.п. У зв'язку з тим, що
значну частину архітектурних пам'яток давніх епох і середніх віків
становлять релігійні споруди, звані за іменами богів, богинь і святих:
храми Амона і Гора, ворота богині Іштар, храми Афіни і Ніки, собор
Святої Софії, гробниця Святий Олени; бібліотека Сан-Марко,
раціональним буде знання іноземними студентами пантеонів богів та
ієрархії християнських святих іВ головних християнських свят. Це
дозволить їм свідомо оперувати такими номінаціями, як храм Різдва
Христового, Церква Різдва, Покровський собор, Успенський собор, церква
Вознесіння і т.п.
Форма презентації такої інформації має бути компактною, спосіб
презентації – найефективнішим, зважаючи на обмеженість у навчальному
часі, а самі мікротексти повинні складатися у систему й бути невід’ємною
частиною кожного заняття, присвяченого історії архітектури.
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ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК НЕОДМІННА УМОВА
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА
ст. викл. Л. Скрипник, ст викл. Н. Черногорська
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасних умовах розвитку світової спільноти спілкування як
багатоплановий процес зумовлений потребами діяльності представників
різних країн і народів в різних галузях економіки, політики, науки,
культури і освіти. Вирішення глобальних проблем, що виникли перед
людством на початку ХХІ ст., вимагає формування нової ініціативної
особистості, здатної вирішувати складні питання міжнародної і
міжкультурної взаємодії.
Сучасне ділове спілкування неможливо без знання іноземних мов,
тому в нашому університеті і на нашій кафедрі все більше уваги
приділяється проблемі викладання мови навчання з урахуванням потреб
іноземних студентів. Знання іноземної мови об'єктивно стає суспільною
цінністю і набуває статусу одного з найважливіших умов професійної
компетентності. Попит на фахівців, які не тільки вміють читати і
перекладати спеціальну літературу, а й успішно здійснюють міжнародні
ділові і міжособистісні контакти, стає дедалі більше. Крім того, для
підняття статусу нашого університету в період гострої конкуренції на
міжнародному ринку освітніх послуг, де питання ефективної адаптації
іноземців грає дуже важливу роль, залучення іноземних учнів має
відповідний статус в освітньому процесі. Повноцінне володіння іноземною
мовою в сфері ділового спілкування, є неодмінною умовою трудової
діяльності сучасного фахівця, передбачає не просто знання іноземної мови,
а оволодіння іншомовним діловим спілкуванням. Це обумовлено тим, що
іншомовне ділове спілкування - значно об’ємніше поняття, яке включає в
себе поряд зі знанням «системи» конкретної іноземної мови також
обов'язкове володіння іншомовної ділової культури. Внаслідок
необхідності підвищення мовної (лінгвістичної) компетентності фахівців
для
забезпечення
їх
конкурентоспроможності
в
сучасному
полікультурному просторі істотно зросли вимоги до рівня володіння
мовою навчання іноземними випускниками.
Формування полікультурної багатомовної особистості сучасного
фахівця - об'єктивна вимога часу, тому комунікативна компетентність стає
в ринкових умовах неодмінним компонентом загальної підготовки
фахівців будь-якого профілю. Високі вимоги, що пред'являються до
підготовки майбутнього фахівця, вимагають обліку як мовної, так і
соціокультурної,
лінгвокраїнознавчої,
соціально-психологічної
та
професійної складових даного процесу. Таким чином, цілі навчання мови
іноземних студентів в технічних ЗВО на сучасному етапі детерміновані
замовленням суспільства на спеціалістів, які знають не тільки мову
навчання, але й основи іншої для них культури. Центральними є, з одного
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боку, інтереси держави, з іншого – цінності мультикультурної спільноти
(як європейської, так і світової).
Інноваційні процеси, що відбуваються в суспільстві, природно
відображені в зміні загальної концепції і всієї системи сучасної іноземної
освіти. В основі методики викладання мови іноземним студентам на
сучасному етапі покладений грамотний підхід, який передбачає посилення
практикоорієнтованої складової навчального процесу та його орієнтацію
на розвиток не тільки комунікативних, а й лінгвістичних і соціокультурних
компетенцій майбутнього фахівця.
Список використаних джерел:
1.Етика ділового спілкування : навчальний посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка . ─
3-тє вид., стер. ─ К. : Вікар, 2003. ─ 224с.
2. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник для студ. вищих
навч. закладів / З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич . ─ К. : Каравела, 2006. ─ 352 с.
3. Культура ділового спілкування : Навчальний посібник ; Укл.: Л.Г. Зубенко,
В.Д. Немцов . ─ К. : ЕксОб, 2000 . ─ 199с.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ
ст. викл. А. Сулятицький
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Мотивація вивчення української мови на початковому етапі досить
велика, але, з часом, зацікавленість знижується. Це не пов'язано з
інтелектуальними можливостями слухача або його працездатністю, а
тільки зі зниженням інтересу до навчання, навчальної мотивації. Виникає
проблема: як залучити всіх слухачів до навчальної діяльності, щоб не
залишилося того, кому це не цікаво. Нетрадиційні форми заняття
розвивають творчу самостійність і навчають роботі з різними джерелами
знань. Інтерес до навчання може виникнути, якщо заняття будуть
проведені в нетрадиційній формі. Для цього можна використовувати
нестандартне заняття, яке б підтримувало постійний інтерес до навчання.
Педагог який, працює творчо, безсумнівно, знайде чимало прийомів, що
дозволяють включити слухачів в активну спільну діяльність по виділенню
понять теми і перекладу навчальної інформації на мову візуалізації. Таким
може бути заняття з використанням технологій QR-кодів.
Використання технологій QR-кодів для візуалізації навчального
матеріалу при вивченні української мови як іноземної в Україні сьогодні
стає популярним. QR-коди ви побачите і на книгах, і в музеях, і на
інформаційних табличках біля архітектурних пам'яток Харкова.
Використання QR-кодів в освітній діяльності розширюється. Наприклад,
при закріпленні матеріалу можна використовувати QR-тест, QR-подорож і
т.п. Велике значення, на наш погляд, для майбутні архітекторів і
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будівельників має знайомство з пам’ятками архітектури нашого міста.
Наприклад, інформаційні стенди з QR-кодами вже розташовані біля таких
архітектурних пам’яток, як «Держпром», «Будинок зі шпилем»,
«Дзеркальний струмінь» та інші.
Можемо виокремити переваги використання QR-кодів на занятті:
розширення уявлення студенів про можливість упровадження нових
інформаційних технологій у практичній діяльності; розширення уявлення
про можливості використання власного мобільного пристрою в освіті;
розвиток комунікативної та інформаційної компетентності слухачів;
мотивація до подальшого оволодіння та вивчення української мови.
У висновку хотілося б зазначити, що в сучасному інформаційному
просторі Інтернету існує безліч Веб-сервісів, можливості яких з великим
успіхом можна використовувати в мовній підготовці, в дистанційному
навчанні, в мережевому проектуванні. Робота з цими сервісами цікава і
захоплююча, вона підвищує мотивацію до вивчення тієї чи іншої теми,
розвиває комунікативні здібності слухачів, підвищує їх інформаційнокомунікаційну компетентність.
МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
ст. викл. М. Ходаківська
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Мовлення є складним, комплексним соціолінгвальним і
комунікативним явищем, продуктом реалізації якого є усне або писемне
висловлення. На процес його створення і функціювання впливають різні
чинники. Їх системне дослідження дає змогу визначити глибинний зміст
комунікації. Студіювання спеціальної літератури дало змогу констатувати,
що спілкування людей відбувається в межах комунікативного акту.
Комунікативний акт – це узагальнена схема, певна структура, у межах якої
можна розглядати будь-яке спілкування.
Аналіз різних класифікаційних аспектів мовленнєвих актів дозволяє
виділити три галузі їх опису: 1) мовленнєві акти, що мають дієслівні
кореляти-назви; 2) мовленнєві акти, що не мають особливих дієслівних
корелятів-назв і позначувані розгорнутими описами; 3) поведінкові акти,
що мають дієслівні кореляти-назви й виходять за межі власне мовленнєвих
актів.
Процес спілкування виявляється складним: у реальній комунікації
окремі мовленнєві акти пов’язані між собою, „перетікають” один в одного,
формуючи мовленнєві жанри, які також за певними законами взаємодіють
у межах дискурсу. Зв’язність комунікації здійснюється одночасним
виконанням двох актів – інтеракціонального й іллокутивного.
Інтеракціональний акт як глибинна структура комунікації може
реалізуватись у формі одного чи кількох іллокутивних актів (мовленнєвих
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актів). При цьому за участі в комунікації кількох осіб одночасно
(діалогічне або полілогічне спілкування в малих мовленнєвих групах)
відбувається процес когнітивного „протоколювання” учасниками
сказаного іншими, накопичення його в пам’яті для нормального плину
діалогу або полілогу. Більшість науковців висловлюють думку про те, що
теорія мовленнєвих актів, яку розглядають як адекватну теорію
комунікації, насправді такою не є, оскільки учасники не просто
обмінюються мовленнєвими актами як статичними утвореннями, а
організовують свою інтерактивну діяльність, орієнтуючись на „розмитість”
мовою комунікативної сфери, на постійні уточнення і корективи тощо. Це
свідчить про те, що теорія мовленнєвих актів перебуває на стадії
становлення, а самі мовленнєві акти з позиції комунікативної лінгвістики
варто розглядати як складники комунікативного акту, у якому імпліцитно
зосереджені інтенції адресата, що взаємодіють з іншими дискурсними
складниками.
Підсекція «Фізичне виховання та спорт»
ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА НА ОСНОВІ
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
СТУДЕНТІВ-ФУТБОЛІСТІВ
доц. В. Сірик
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Спортивні ігри, у тому числі футбол у системі спорту це колективні
види спорту, тому що кінцевий результат складається в них з ефективності
дії усіх членів команди. Головна мета гри “футбол” команди будь-якого
рівня - досягти перемоги забивши в ворота суперників більше м’ячів, ніж
пропустити в свої. На різних історичних етапах розвитку і становлення цієї
популярної гри домінували різні фактори, способи, напрямки підготовки
команд і спортсменів.
Постійне прагнення підвищити рівень і результативність футболу
спонукали всіх учасників цього процесу до вдосконалення технікотактичної підготовки гравців та команд для досягнення позитивних
результатів у грі.
Найбільш відчутним резервом підвищення майстерності футболістів у
даний час є індивідуальна підготовка. Саме від рівня індивідуальної
підготовки студентів-футболістів залежіть наповнюваність технікотактичних вправ на різних етапах підготовки команди до змагань.
Зараз все більшого значення набуває єдина командна тактика не тільки
професійних, а й аматорських команд до яких ми відносимо студентський
футбол. Вибір такої тактики ведення гри залежить не тільки від прагнення
врахували сучасні тенденції розвитку футболу, але й від підбору гравців
від рівня їх індивідуальної підготовленості.
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Для визначення рівня індивідуальної підготовленості пропонується ряд
тестів, зокрема удари з посиланням м’яча по траєкторії навісні удари,
удари на замовлення по воротах, жонглювання мечем та ін.
Застосування таких тестів дозволяє виявити потенційні можливості
футболістів, рівень їхньої працездатності, рухових якостей. Разом з ним,
коли
неспецифічних
тестів
багато,
а
спеціальних/технічних,
тактичних/мало, виникає парадоксальна ситуація, при якій обґрунтовано
можна планувати лише засоби загальної (неспецифічної) підготовки.
РУХЛИВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ В УМОВАХ НАУКОВОТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
ст.викл. О. Мащенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Однією з основних ознак здорового способу життя є висока фізична
активність – рух. Величезні можливості, закладені в організмі кожної
людини, можуть бути реалізовані у здоров'я й активне довголіття тільки за
умови постійних фізичних навантажень. На жаль, більшість людей ведуть
малорухливий спосіб життя.
У сучасному світі разом з появою науково-технічного прогресу
з’явилась деградація значення руху у житті людини. Малорухливий спосіб
життя, автоматизація праці, робота у вимушеній позі усе це сприяло
розвитку захворювань XXI століття, гіпокінезії та гіподинамії, що суттєво
вплинули на рівень та тривалість життя.
Гіпокінезія – стан недостатньої рухової активності, зі зменшенням її
темпу та об’єму, що призводить до гіподинамії.
Як тільки людина сідає, електрична активність у м’язах поступово
знижується, метаболізм сповільнюється і швидкість спалювання калорій
падає. Малорухливий спосіб життя призводить до зниження циркуляції
крові, атрофії м’язової та кісткової тканини, порушення метаболізму –
знижується синтез білка, інсулін втрачає можливість до якісного захвату
глюкози в крові, і, як наслідок, виникає цукровий діабет другого типу.
Ожиріння, атеросклероз, проблеми з опорно-руховою системою,
захворювання серцево-судинної та інших життєво важливих систем та
органів, порушення розумових процесів, збільшення ризику виникнення
нервових та психічних захворювань – наслідки гіподинамії.
Важливим є факт, що постійне заняття спортом та ведення активного
способу життя не може повністю усунути гіподинамію, а тільки
призупиняє її руйнівний вплив на організм, і як тільки людина знову
повернеться до сидячого способу життя, негативні наслідки знову почнуть
проявлятись.
Науково-технічний прогрес хоч і полегшує життя сучасної людини,
проте не слід забувати – він завдає значного негативного впливу на
організм людини, одним із проявів якого є виникнення і розвиток
гіпокінезії та гіподинамії. Урбанізація та шкідливі звички тільки
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посилюють цей вплив. Можливість його подолання полягає в піднесенні
значення фізичної активності в повсякденному житті людини. Адже,
недаремно кажуть: «рух – це життя».
СПОСОБИ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ
ВИТРИВАЛОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У
СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
ст.викл. А. Іщенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Одним із основних критеріїв витривалості є час, упродовж якого
людина здатна підтримувати задану інтенсивність в обраному виді
діяльності. Витривалість при цьому вимірюють прямим та непрямим
способами. За прямого способу людині, яку тестують пропонують
виконувати будь-яке завдання та визначають граничний час роботи із
заданою інтенсивністю (бігти із заданою швидкістю до початку її
зниження).
Для оцінювання загальної витривалості можна застосовувати всі
способи тестування, які використовуються в легкій атлетиці, лижному
спорті, плаванні тощо. На навчальних заняттях можна рекомендувати
наступні бігові дистанції: 500м, 1000м, 2000м - для дівчат, 1000м, 1500м,
3000м, 5000м - для чоловіків.
Для швидкісної витривалості можна також визначати час,
необхідний для пробігання більш коротких і довгих відрізків, а потім
порівнювати суму результатів, показаних на коротких дистанціях, з
результатом показаним на довгій дистанції. Наприклад, результат бігу на
800 метрів та суму восьми результатів на 100 метрів. Чим меншою є
різниця, тим краща швидкісна витривалість.
Силова витривалість. Дані тести визначаються за простою
методикою - головне, щоб за повторних вимірів зберігався ступінь
точності, з якою він (тест) вимірювався раніше і в тих самих умовах. Дана
вправа може виконуватися на час, наприклад: кількість підтягувань за 30с
тощо або ж на максимальну кількість разів.
В якості тестів для вимірювання силової витривалості верхнього
плечового поясу можна запропонувати вправу згинання та розгинання рук
в упорі на паралельних брусах, для м'язів брюшного пресу - піднімання та
опускання тулуба в положенні лежачи, а для м'язів ніг - присідання (на
двох ногах, на лівій або правій ногах).
Відомий американський лікар-дослідник доктор Кеннет Купер
розробив свою систему оздоровчих фізичних вправ аеробної
спрямованості для людей різного віку. Дана система стала популярною в
усьому світі. Грунтуючись на проведених дослідженнях, К. Купер
розробив і систему контролю за розвитком аеробних можливостей для
чоловіків і жінок у віці до 50 років. Ідея тесту полягає в подоланні бігом
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або ходьбою максимально можливої дистанції за 12хв роботи. Виконується
тест на стадіоні або на будь-якій рівній та точно виміряній дистанції. Старт
може даватися індивідуально або для групи. Після 12-ти хвилин роботи
дається команда про закінчення бігу та визначається пройдена дистанція,
величина якої служить мірою виконаної м'язової роботи й характеризує
аеробні можливості людини.
У спорті витривалість може вимірюватися і за допомогою інших
тестів: неспецифічних (за їх результатами оцінюють потенційні можливості
спортсменів ефективно тренуватися або змагатися в умовах зростаючого
стомлення) і специфічних (результати цих тестів вказують на міру
реалізації цих потенційних можливостей).
До неспецифічних тестів визначення витривалості відносять: біг на
тредбані; педалювання на велоергометрі; стептест. Під час виконання
тесту вимірюються як ергометричні (час, об'єм і інтенсивність виконання
завдань), так і фізіологічні показники (максимальне споживання кисню
(МСК), частота серцевих скорочень (ЧСС), поріг анаеробного обміну
(ПАНО) тощо).
Специфічними вважають такі тести, структура виконання яких
близька до змагальних. Витривалість конкретного спортсмена залежить від
рівня розвитку в нього інших рухових якостей (наприклад, швидкісних,
силових тощо). У зв'язку з цим слід враховувати абсолютні та відносні
показники витривалості.
ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ТА ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ
ТРЕНЕРСЬКОГО СКЛАДУ ПЕРЕД ЗМАГАННЯМИ З
ПАУЕРЛІФТИНГУ ТА ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ
доц. Л. Плотницький, викл. Б. Семко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Пауерліфтинг - молодий вид спорту. Розвиток і становлення
пауерліфтингу, як і багатьох інших молодих видів спорту, проходить у
складних умовах взаємної конкуренції. Важливим на першому етапі (19701990 роки) було забезпечення пауерліфтингу науковими даними,
пов’язаними з тренувальним процесом, аналізом техніки та реалізацією
здібностей спортсмена. На другому етапі (1990-2010 роки) стали
важливими питання відновлення спортсмена, пошук нових, більш
ефективних, методів тренувань та реалізації можливостей спортсмена. І
тільки на третьому етапі (з 2010 року) почали вивчати питання реалізації
через призму психологічної підготовки, вдосконалення майстерності і
тактичної підготовки тренерського складу.
Саме ці пункти стали особливо важливими в змагальному
пауерліфтингу зараз, оскільки частим є питання реалізації на змаганнях
результатів, що були продемонстровані в тренувальному процесі. Не менш
важливе й питання тактичної боротьби та, як результат, розподіл місць у
заліковій таблиці.
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Часто результат змагань залежить від навичок тренера в тактичній
боротьбі, оскільки результати змагань на чемпіонатах Європи та світу нам
яскраво показують, що найсильніший спортсмен не завжди стає
переможцем. Ряд факторів тактичної підготовки і тактичних прийомів
можуть перехилити чашу лідерства на бік спортсмена, який є слабшим, але
має більш тактично озброєного тренера.
Тактична підготовка має два етапи, тактична підготовка до змагань у
період підготовки спортсмена, тактична підготовка та прийоми тактичної
боротьби під час змагань.
При цьому для реалізації результату найважливішим є тактична і
оперативна оцінка сил спортсмена та суперників, а також тактичні дії
тренера на змаганнях.
Отже, роблячи висновок, можна сказати, що тактичні вміння тренера
та його тактична підготовленість є важливими на всіх етапах підготовки і
проведення змагань.
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ЗАНЯТТЯХ З
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ НА ОРГАНІЗМ СТУДЕНТІВ
Ст. викл. М. Гунько
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Фізична культура іноді єдина доступна людині форма рухової
активності, за допомогою якої можна задовольнити природну потребу
людини до навантажень і руху. Фізична культура і спорт є сучасною
системою і являють собою унікальний соціальний інститут, який
наділений такими функціями, як виховання, освіта, оздоровлення. При
заняттях бігом, плаванням та при їзді на велосипеді відбувається
поліпшення кисневого харчування м'язів і включення в роботу
кровоносних капілярів, які в спокої не задіяні.
Поліпшується робота судин і серця, які при фізичних навантаженнях
перекачують більший обсяг насиченої киснем крові за одиницю часу.
Таким чином підвищується імунітет і відбувається поліпшення складу
крові. Розглядаючи вплив різних чинників на здоров'я, не можна не згадати
про екологію, адже неможливо ігнорувати вплив кліматичних факторів,
біологічний і хімічний склад повітря та води. Екологічні фактори можуть
виступати в ролі подразників, тим самим змушуючи пристосовуватися
людині до певних умов, можуть провокувати значні функціональні та
структурні зміни в людському організмі. Тому варто звертати пильну увагу
на місце проживання і середу, де людина перебуває тривалий час.
Для міцного здоров'я важливо враховувати вплив усіх розглянутих
факторів. Виходячи з цього, слід зробити висновок, що заняття фізичною
культурою і спортом допомагають організму людини боротися з впливом
негативних факторів соціуму і навколишнього середовища.
171

РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У БАСКЕТБОЛІ
ст.викл. Н. Шкарлат
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Коли лунає звуковий сигнал і гра починається, саме ментальний
аспект гри у баскетбол з особливим гібридом бойової стратегії та
розумової витривалості формує або руйнує результативність гравця. Саме
тому в тренувальному процесі на психологічну підготовку варто витрачати
таку саму кількість часу, що й на розвиток фізичних якостей команди.
Психологічна підготовка баскетболіста - це педагогічний процес,
результат якого залежить від виконання загальних принципів, як
наприклад: всебічне виховання, залученість тренера у командні стосунки,
систематичність взаємодії підлеглих та тренера тощо.
Для реалізації принципів баскетболістам необхідно виконувати
певний обсяг психологічних завдань, усвідомлювати значення розвитку
психічних якостей і якостей для досягнення успіху, прагнення до
самовиховання і самоконтролю, постійного подолання труднощів в процесі
тренування.
У психології спорту, підготовка спортсменів розглядається як
складний умовно-рефлекторний процес, який можна розділити на два
етапи - загальну психологічну підготовку і психологічну підготовку до
конкретного змагання.
Загальна психологічна підготовка стоїть в одному ряду з фізичною,
технічною та тактичною підготовкою. Вона здійснюється в єдності з цими
сторонами
підготовки
протягом
усього
періоду
спортивного
удосконалення здібностей баскетболістів.
Почуття колективізму, гармонійні взаємин, єдність спортсменів є
необхідною умовою успішних виступів команди. Гра в баскетбол вимагає
від кожного спортсмена максимальної швидкості реагування. Всі їх дії
проходять за механізмом складних реакцій вибору і характеризуються не
тільки швидкістю, але і точністю, своєчасністю, як сприйняття, так і
відповідного руху.
Основні фактори, що впливають на динаміку психічних станів
баскетболістів до змагань, такі: значимість змагань; склад учасників;
організація змагань; поведінка оточуючих спортсмена людей (особливо
тренера); індивідуально-психологічні особливості спортсменів; ступінь
оволодіння способами саморегуляції; психологічний клімат в колективі.
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БІОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ФУТБОЛІСТІВ В ЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД
викл. М. Данілов
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасний футбол з повною підставою можна віднести до переважно
координаційних видів спорту, в яких результати залежать від ефективності
поєднання складних дій і узгодженості їх в просторі та в часі, а тому
вимагає від гравців наявності широкого арсеналу техніко-тактичних
прийомів, які виконуються з поєднань найрізноманітніших дій і залежать
від рівня техніки футболістів. Технічна підготовленість спортсмена, його
уміння володіти різними прийомами в футболі, багато в чому
визначаються його здібностями координувати свої рухи та орієнтуватися у
просторі.
Від футболіста потрібен високий рівень фізичної підготовленості,
який забезпечується відповідним розвитком рухових якостей:
витривалості, сили, стрибучості, швидкості. Постійне підвищення обсягу
навантажень забезпечує стабільний певний рівень тренованості. Змагальна
практика збільшується, і посилюється її вплив на зміст тренувального
процесу.
У змагальному сезоні професіонали тренуються, як правило, один
раз на день. Командні тренування нетривалі, але високоінтенсивні, з
частою зміною гравців. Відпрацьовуються до автоматизму певні технікотактичні ігрові схеми, в т.ч. до зустрічі з конкретним суперником.
Командні тренування доповнюються індивідуальними заняттями з
фізичної підготовки і вдосконалення найбільш сильних сторін спортивної
майстерності конкретного гравця.
У змагальному періоді режим тренувань зумовлюється календарем
змагань. Типовий 7-денний змагальний мікроцикл включає: 1-й день відновлювальне тренування і комплекс відновлювальних процедур; 2-й
день - фізична підготовка і вдосконалення техніко-тактичних елементів
гри; 3-й день - відпрацювання техніко-тактичних дій з урахуванням
майбутнього суперника; 4-й день - відновлювальне тренування; 5-й день відпрацювання техніко-тактичних дій з урахуванням майбутнього
суперника; 6-й день - передматчова розминка, настанова на гру.
Характерною особливістю підготовки футбольних команд є відносно
невеликий обсяг тренувальної роботи, що виконується з високою
інтенсивністю, а також раціональне поєднання тренувальних і змагальних
навантажень з відновлювальними тренуваннями і спеціальними
відновлювальними заходами. Це дозволяє зберігати ігрову "свіжість" і
націленість на перемогу протягом тривалого сезону змагань.
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РУХЛИВИХ ДІЙ
БОКСЕРІВ-ПОЧАТКІВЦІВ
ст.викл. С. Єрьоменко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вправи в боксі слід класифікувати по комплексному вияву фізичних
якостей в умовах змінних режимів рухової діяльності, безперервних змін
ситуацій і форм дій, а також по їх біомеханіці (поступальні рухи,
обертальні, складно-просторові дії) . Тому слід ураховувати нерозривний
зв’язок форми руху з його змістом.
В даний час дії боксера, які складають техніку, підрозділяють на три
вигляд: удари, захисти і контрудари.
Рухи в боксі залежно від морфологічних, фізіологічних і
психологічних особливостей боксера мають свої просторові, тимчасові,
швидкісні і динамічні характеристики. Тому їх варіативність не має межі.
Залежно від напряму удару (прямий, бічний, знизу або комбінований
— знизу збоку, прямою збоку і т. д.) в активну роботу включаються ті або
інші групи м’язів, від якісної дії яких залежать швидкість, сила. Тому при
побудові тренувань дуже важливо ураховувати дані анатомії для
вироблення найправильнішої програми підготовки спортсмена. Особливо
велику увагу слід уділити розвитку внутрішніх і зовнішніх косих м’язів
живота, широкого м’яза спини, великого і малого грудних м’язів,
трапецієвидний, що бере участь в «скручуванні» верхньої частини тулуба
навкруги вертикальної осі. Після нанесення удару і деякого закручування
тулуба, тіло, природно, прагне розкручування, а отже, створюються
біомеханічні умови для нанесення подальших ударів іншою рукою.
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Секція «Сучасні питання економіки, фінансів та управління»
Підсекція «Економіка та бізнес»
АДАПТИВНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ
ПОСИЛЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
канд. екон. наук, доц. В. Халіна,
канд. екон. наук, доц. А. Лаптєва
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Швидкість змін в сучасному світі збільшується щодня, динамічність
усіх процесів зростає, інформаційні потоки прискорюються і умови
функціонування соціально-економічних систем усіх рівні, відповідно,
змінюються все частіше. Адаптація, на сьогодні, є найбільш ефективним
процесом, який дозволяє екосистемі сприймати екзогенні зміни з
мінімальними негативними наслідками. Тому, необхідно будувати
діяльність на засадах адаптивного розвитку, який буде враховувати останні
тенденції та перспективні напрямки, сучасні тренди європейського та
світового ентерпрайзингу. Якщо розглядати потенціал як здатність до
розвитку, а розвиток як реалізацію наявного потенціалу, то можна
стверджувати, що сам розвиток не можливий без потенціалу і глибина та
часовий лаг адаптивного розвитку залежать від розмірів адаптивного
потенціалу, його структури та якісних характеристик.
Вектори адаптації на підприємстві можуть мати не лише позитивну
спрямованість, але й негативну, тобто адаптуючись до обставин та умов
функціонування у невизначеному середовищі, підприємство може досягти
не лише сприятливих результатів, але й негативних наслідків певних дій.
Адаптивний потенціал в свою чергу охоплює діапазон, на який
розповсюджуються вектори адаптації в даній конкретній ситуації, а
адаптивний розвиток спрямований лише на позитивні сценарії, оскільки
він є результатом проведеного аналізу можливих наслідків.
Природні системи можна вважати ідеальними, оскільки вони
підпорядковані єдиним непорушним законам – законам фізики. Якщо
прийняти їх за еталон і будувати штучні екосистеми у відповідності до
функціонування природних, то можна висунути таку гіпотезу: сила
протидії впливу зовнішнього середовища має дорівнювати силі його
впливу. В цьому, з одного боку, і має полягати сутність адаптивного
потенціалу: у здатності протидіяти силам, які сприяють змінам до того
моменту, коли екосистема не підготується до змін. З іншого боку, штучні
екосистеми мають походити на природні здатністю до асиміляції, тобто
перетворювати середовище «під себе», під власні потреби та робити його
зручним або, хоча б, неагресивним для функціонування. Тривалість опору
змінам відповідає величині адаптивного потенціалу екосистеми.
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО:
СУТНІСТЬ ТА БІЗНЕС-МОДЕЛІ
канд. екон. наук, доц. В. Смачило,
канд. екон. наук, доц. О. Колмакова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Звичайно, однозначне визначення соціального підприємництва
відсутнє, і тому існує декілька глобальних підходів до його розуміння:
американська, яка трактує його як діяльність, що задовольняє соціальні
потреби та вирішує соціальні проблеми людства (наприклад, полегшує
доставку води в засушливих регіонах Африки або створення забезпечення
для прибирання за домашніми тваринами) та європейська, яка орієнтується
на більшому залученні соціальних верств населення та меншій
комерціалізації (випічка кондитерських виробів жінками, які потерпали від
насильства, або ресторанний бізнес із працевлаштуванням людей з
певними проблемами в здоров’ї).
Розуміння сутності соціального підприємництва базується на його
сприйнятті як специфічного виду підприємницької діяльності, з
соціальною метою та місією, яка спрямована на отримання соціального,
економічного, інноваційного ефектів та ефектів сталості й масштабу.
Суб’єкт соціального підприємництва – це суб’єкт господарювання
(юридична або фізична особа), основною метою, місією якого є досягнення
соціальної цілі через вирішення соціально значущої проблеми, шляхом
здійснення підприємницької діяльності із працевлаштуванням соціальних
категорій населення, створенням соціально важливих продуктів (послуг) та
спрямуванні частини доходу (прибутку) на виконання означеної соціальної
мети, місії.
Бізнес-моделювання є важливим етапом економічного обґрунтування
діяльності суб’єктів господарювання.
Бізнес-модель, найчастіше розуміється як схематичний опис всіх
необхідних компонентів бізнесу, які мають бути враховані в процесі
планування, виробництва та продажу продукту. Бізнес-модель пояснює
шляхи генерування доходу та можливості використання інновацій на
підприємстві.
Для соціальних підприємств може застосовуватися модель «charity
shop» (благодійної крамнички) – магазин безкоштовно приймає товари, які
були у використанні, а потім продає їх, спрямовуючи прибуток чий ого
частину на соціальні проєкти; «Плати, скільки можеш» (Pay What You Can)
– модель, яка передбачає будь-яку ціну за товар або послугу, коли
покупець сам обирає, скільки може або хоче заплатити; «Плати за дві,
купуй одну» – така модель характерна для соціального бізнесу і
передбачає, що людина, яка бажає бути дотичною до добрих справ, купує
дві одиниці товару (послуги), але забирає лише одну; друга йде тому, хто
потребує цього.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ
ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
д-р філ. з екон., викл. А. Устіловська, ас. І. Божидай
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сьогодення потребує трансформації у всіх аспектах життєдіяльності,
зокрема технологіях, адже промислові об’єкти та території зорієнтовані на
потреби минулого з часом втратили свою ефективність, а як наслідок
актуальність. Прилегла територія промислових об’єктів, що не
експлуатуються з часом схильна до захаращування, що насамперед, має
негативний вплив на екологічну ситуацію. Саме тому з’являється потреба
у перепрофілюванні таких об’єктів. За допомогою редевелопменту
можливе отримання нових територій, адже перепрофілювання є одним з
ключових елементів редевелопменту та передбачає зміну призначення
районів і зон усередині міста.
Кризовий економічний стан, трансформація галузевої структури
економіки України в бік невиробничої сфери призвели до промислового
спаду. З'явилися такі проблеми, як екстенсивна індустріалізації, висока
концентрація занедбаних об'єктів промислової нерухомості, неефективне
використання виробничих територій, зношена інфраструктура, низька
якість житлової нерухомості, як частини промислових зон, екологічна
нестабільність. Стало очевидно, що велика частка міської території не
відповідає сучасним вимогам і потребує суттєвих змін [3].
Сучасні українські міста мають безліч проблем просторового
розвитку – це і ущільненість забудови, невпорядкованість жилих та
рекреаційних зон, низький рівень розвитку транспортної інфраструктури,
яка не відповідає навантаженню, а висока частка промислово-складських
територій хаотично розташовані безпосередньо у центрі міста, займаючи
гігантські площі земельних масивів, що гальмує розвиток житлового
будівництва, обмежує розширення інфраструктури міста, а також істотно
впливає на стійке економічне становище. Питання відновлення
деградуючих промислових територій зі зношеними будівлями та
масштабними просторовими ресурсами повинно бути ключовим для
розгляду задля виходу з ситуації, що склалася [3].
Список використаних джерел:
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СПОСІБ
ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ
канд. екон. наук, доц. А. Пакуліна
канд. екон. наук, доц. Н. Янченко
канд. екон. наук, доц. В. Благой
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Процес оптимізації діяльності підприємства - це шляхи пошуку
найефективніших методів господарювання, за яких підприємство
отримувало б максимальний ефект з мінімальними витратами [1].
Оптимізація витрат – це безперервний процес планування, обліку, аналізу,
контролю витрат та прийняття рішень щодо подальшої економічної
політики підприємства з використанням інструментів мотивації
працівників на всіх рівнях сформованої організаційної структури.
Зменшення та оптимізація витрат завжди буде залишатися
актуальною проблемою на будь-якому підприємстві. Раціонально
функціонуюча система управління витратами, в результаті роботи якої
приймаються рішення, спрямовані на підвищення ефективності
виробничо-господарської діяльності, здобуття конкурентної переваги та
підвищення прибутковості підприємства, сприятиме його успішності та
процвітання.
Комплексний аналіз витрат підприємства визначає, що в ході
господарської діяльності підприємства досягнення конкурентної переваги
можливо здійснити через застосування наступних напрямів оптимізації:
- удосконалення системи управління витратами;
- оптимізація витрат на оплату праці та підвищення продуктивності
праці;
- удосконалення процесу закупівлі;
- організація відділу логістики
- придбання нового або модернізації старого обладнання
- вивчення причин браку;
- впровадження концепції ланцюга цінностей.
Управління витратами підприємства - це ціла самостійна система і
вона може більш ефективно працювати у тому випадку, коли наявні
ресурси використовуються раціонально. У цьому разі система може
забезпечувати активний та системний пошук можливостей щодо зниження
витрат, і таким чином забезпечувати розвиток підприємства та підняття
його конкурентоспроможності.
Для успішного функціонування підприємства, керівники повинні
більше уваги приділити налагодженню системи управління витратами,
застосовувати нові заходи і напрями оптимізації витрат, необхідно вивчати
і застосовувати досвід зарубіжних компаній.
Список використаних джерел: 1. Зоріна О.А. Управління підприємством. Науковий
вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2010. № 2 (49).
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА СВІТОВУ ТОРГІВЛЮ
канд. екон. наук, доц. Є. Кильницька
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Швидше зростання обсягів торгівлі та виробництва у другій
половині 2020 року було підтримане основними втручаннями урядової
політики, включаючи значні заходи щодо фіскального стимулювання у
Сполучених Штатах. Ці заходи збільшили доходи домогосподарств та
підтримали подальші витрати на всі товари, включаючи імпорт. Крім того,
багато підприємств та домогосподарств адаптувались до мінливих
обставин, знаходячи інноваційні шляхи підтримання економічної
діяльності в умовах обмеження мобільності, пов'язаного зі здоров'ям.
Ефективне управління пандемією обмежило масштаби економічного спаду
в Китаї та інших країнах Азії, що дозволило їм продовжувати імпортувати.
Ці дії допомогли підтримати світовий попит і, можливо, запобігли ще
більшому падінню торгівлі. Торгівля в номінальному вираженні в доларах
США впала навіть різкіше, ніж обсяг торгів в 2020 році. Значення
світового експорту товарів зменшилось на 8% порівняно з попереднім
роком, а надходження комерційних послуг впали на 20%. Торгівля
послугами була особливо обтяжена міжнародними обмеженнями на
поїздки, що перешкоджало наданню послуг, що вимагають фізичної
присутності або взаємодії особисто.
Вплив пандемії на обсяги торгівлі товарами різнився в різних
регіонах у 2020 році, і більшість регіонів зафіксували значні падіння як
експорту, так і імпорту. Єдиним винятком була Азія: обсяги експорту
зросли на 0,3%, а імпорту – на незначні 1,3%. Регіони, багаті природними
ресурсами, зафіксували найбільше скорочення імпорту, включаючи
Африку (-8,8%), Південну Америку (-9,3%) та Близький Схід (-11,3%),
ймовірно через зменшення доходів від експорту, оскільки ціни на нафту
впали приблизно на 35% . У порівнянні з іншими регіонами, падіння
імпорту з Північної Америки було порівняно невеликим (-6,1%). У 2021 р.
попит на товари, що торгуються, буде стимулюватися Північною
Америкою (11,4%) завдяки великим фіскальним вливанням у Сполучених
Штатах, які також повинні стимулювати інші економіки через торговий
канал. В Європі та Південній Америці спостерігатиметься зростання
імпорту близько 8%, тоді як інші регіони зафіксують менші збільшення.
Значну частину світового імпортного попиту задовольнятиме Азія, експорт
якої, як очікується, зросте на 8,4% у 2021 році.
Європейський експорт зросте майже на стільки ж (8,3%), тоді як
поставки з Північної Америки матимуть менший ріст (7,7%). Сильні
прогнози щодо зростання експорту в Африці (8,1%) та на Близькому Сході
(12,4%) залежать від витрат на поїздки, що зростатимуть протягом року,
що посилить попит на нафту. Тим часом у Південній Америці
спостерігається слабке зростання експорту (3,2%), як і в СНД, включаючи
деяких колишніх та асоційованих членів (4,4%).
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РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Г.БЕККЕР
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
ДО РИНКОВОЇ ТА НЕРИНКОВОЇ ПОВЕДІНКИ
канд. екон. наук, доц. І. Тодріна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Економічний підхід дає цілісну систему для розуміння людської
поведінки, до вироблення якої здавна і безуспішно прагнули багато
поколінь вчених. Згідно з підрахунками Г. Беккера, інвестиції в людський
капітал приносять більш високу норму відсотка, ніж інвестиції в цінні
папери.
Суть наукового підходу Г. Беккера – економічний підхід до
соціальних питань. плідність якого продемонстрував на прикладі таких
позаринкових форм діяльності, як дискримінація, освіта, злочинність,
шлюб, планування сім'ї, а також під час пояснення ірраціональної і
альтруїстичної поведінки, яка зовсім не властива «людині економічній»
[1].
Людський капітал – це наявний у кожного запас знань, навичок,
мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути: освіта, накопичення
професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук
інформації [2].
Початкові інтереси дослідника полягали в оцінці економічної віддачі
від освіти. Г.Беккер першим здійснив статистично коректний підрахунок
економічної ефективності освіти.
Для визначення доходу, наприклад, від вищої освіти, з довічних
заробітків тих, хто закінчив коледж, віднімати довічні заробітки тих, хто
не пішов далі середньої школи. Витрати на навчання поряд з прямими
витратами (плата за навчання, гуртожиток і т. д.), як головний елемент
містять «втрачені заробітки», тобто дохід, який учні не отримали за роки
навчання. Продовження досліджень з проблемам людського капіталу
привело Г. Беккера до формулювання простої й універсальної моделі
розподілу особистих доходів. І тому він звернувся безпосередньо до
апарату кривих попиту й пропозиції інвестицій у людський капітал.
Виведена їм індивідуальна крива попиту витрат в освіту, показує рівень їх
віддачі, має негативний нахил: тривале навчання часто супроводжується
наростанням фізичних і інтелектуальних навантажень; чим більше
накопичено учнями людського капіталу, тим більше обходиться йому
втрата заробітків; зі збільшенням обсягу вкладень підвищується рівень
ризику.
Список використаних джерел:
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Агресивна містобудівна політика, що проводиться місцевими
органами влади і забудовниками характеризується переважно
непродуманою ущільнювальною забудовою, вирубкою зелених насаджень і
забудовою природних і озеленених територій. Такий стан справ породжує
величезну кількість соціальних конфліктів між мешканцями існуючих
мікрорайонів і забудовниками. Зростає невдоволення громадян,
збільшується число протестів та їх масовість, а конфлікти часто
супроводжуються фізичним і психологічним насильством над
громадянами, що, на наш погляд, є неприпустимим.
З точки зору місцевих мешканців існуючих мікрорайонів
ущільнювальна забудова мотивована виключно прагненням інвестора
отримати додатковий прибуток і найчастіше сприймається як відхилення
від містобудівного плану. Опір ущільнювальній забудові с боку мешканців
і соціальні конфлікти інтересів із забудовниками викликані тим, що
ущільнювальна забудова найчастіше загрожує погіршенням якості
проживання для жителів прилеглих до будівництва будинків.
Ущільнювальну забудову слід розрізняти за двома типами:
будівництво нового, не передбаченого раніше об'єкта в історично
сформованому житловому мікрорайоні або кварталі – у цьому випадку
будівництво ведеться зазвичай на території парку або скверу; будівництво
нового об'єкту в історично сформованому кварталі або мікрорайоні – там,
де передбачалося будівництво об'єкта іншого призначення. В крупних
містах України містобудівні конфлікти інтересів в сфері відновлення
міського житла виникають в районах, які вважаються кращими по
інфраструктурі. Саме ці локації дозволяють девелоперам створювати
високомаржинальні проєкти. Але тут же зосереджені і активні городяни,
готові відстоювати рідну локацію. Владі міста доводиться балансувати між
необхідністю розвивати міський простір, підтримувати будівельний бізнес і
дотримуватися інтересів місцевих мешканців. Вважаємо, що організаційноекономічні механізми управління конфліктами інтересів в сфері
відновлення міського житла повинні спиратися на громадські слухання, а
не на громадські вимоги. При цьому вплив соціально-економічних
наслідків процесу відновлення міського житла пропонуємо розраховувати з
урахуванням типу відновлення і рівня дискомфорту при реалізації проєкту,
рівня поствідновлювального дискомфорту, зниження рівня інсоляції для
прилеглих будинків, зниження рівня аерації у кварталі або мікрорайоні, а
також рівня соціального навантаження на місцеву інфраструктуру.
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Роль держави в регулюванні корпоративних відносин проявляється у
тому, що, по-перше, вона виступає в якості власника корпоративних прав,
а, по-друге, встановлює певні правила та норми діяльності їх суб’єктів.
Однією із головних інституціональних функцій держави є створення
законодавчої бази регулювання корпоративних відносин. Існуючий в
Україні стан законодавчої бази, який визначає головні умови діяльності
суб’єктів корпоративних відносин, не спроможний забезпечити подальший
їх розвиток. Багато науковців вважають, що саме неефективне
законодавство є головною проблемою в галузі корпоративного управління
[1]. Важливою інституціональною функцією держави також є формування
системи регулюючих органів та організацій, на які покладено обов’язки
регулювання корпоративних відносин.
Загалом корпоративні відносини в сучасних умовах продовжують
характеризуватися: недосконалістю законодавчої бази, корумпованістю
сформованої
системи
державного
управління,
незавершеністю
інституціональних реформ, напівкримінальним перерозподілом власності,
неефективним державним інфорсментом. Останнім часом процеси
глобалізації економіки та концентрації капіталу, що відбуваються у світі,
зумовлюють зростання кількості поглинань та злиттів. Дерегуляція
національних ринків внаслідок науково-технічного прогресу призвела до
появи принципово нового інституціонального середовища. Крім того,
наявна політична та економічна нестабільність в Україні, невиконання
повною мірою контрольно-регулятивних функцій державою призводить до
збільшення масштабів рейдерства. В свою чергу, поширення рейдерських
захватів в свою чергу являє собою загрозу економічній безпеці держави [2,
C.44]. З метою запобігання розвитку зазначених негативних процесів
державі необхідно розробити і застосовувати відповідні інституціональні
норми та економічні механізми, орієнтовані на досягнення корпоративної
соціальної відповідальності та економічної безпеки.
Список використаних джерел:
1. М.І. Іоргачова Проблеми корпоративного управління в Україні. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/52.pdf (дата звернення: 06.05.2021).
2. Економічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз: колективна
монографія / за наук. ред. О.А.Бурбело, С.К. Рамазанова. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ
ім. В. Даля, 2015. 285 с.
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ЛОГIСТИЧНI ТРЕНДИ СУЧАСНОСТI
канд. техн. наук, доц. В. Бредiхiн
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В посткризовий період буде зберігатися ряд трендів, що виникли в
період пандемії, і ці тренди будуть робити істотний вплив на галузь
логістики в усьому світі:
1. Демпінг на логістичному ринку. Посилення боротьби за клієнта
спричиняє виникнення цінового демпінгу на ринку вантажоперевезень, так
як кількість вантажів зменшується, а транспорт простоює.
2. Відхід з ринку слабких гравців. Криза COVID-19 призвела до того,
що ринок логістичних послуг будуть змушені покинути дрібні і деякі
середні гравці. Відбудеться низка банкрутств, злиттів і поглинань.
3. Розвиток колаборацій, кооперації, об'єднання сервісів. Гравці
почнуть об'єднуватися в communities для спільного користування
послугами один одного.
4. Відмова від закупівель. Відмова від оновлення автопарку в зв'язку
з ростом курсу валют і пандемією спостерігається в 90% логістичних
компаній. Це означає, що парк автомобілів буде застарівати, і будуть
затребувані послуги, пов'язані з ремонтом і технічним обслуговуванням
автопарків.
5. Збільшення попиту на послугу «збірні вантажі». Особливо
високий попит спостерігається зараз на збірні вантажі з європейських
країн.
6. Впровадження новітніх IT-технологій.
7. Замовлення перевезень з мобільного пристрою.
8. Розвиток внутрішніх вантажоперевезень і логістичних ланцюжків.
9. Розвиток аутсорсингу.
10. Безконтактна кур'єрська доставка.
11. Переклад здебільшого співробітників на постійній основі на
віддалену роботу.
13. Переклад всіх світових логістичних заходів у онлайн-формат.
Офлайн-заходи, заплановані в 2020 році, не наберуть більше 60% від
запланованої кількості відвідувачів.
14. Важлива буде доставка «останньої милі».
15. Поширення використання вторинної переробки ресурсів та
організація ланцюжків зворотної логістики [1].
Список використаних джерел:
1. Євдоченко О. О. Сучасні тренди розвитку глобального логістичного ринку.
Економіка та підприємництво. Київ : КНЕУ, 2018. № 41. С. 270-280.
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Підсекція «Менеджмент та публічне адміністрування»
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
д-р е.н., професор Н. Аванесова, асп. Ю. Сергієнко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Основна увага на шляху євроінтеграції України має бути відведена
розробці та реалізації стратегії забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки на ринку ЄС з відповідними умовами та етапами
підготовки внутрішнього економічного середовища до європейських
вимог, а саме: досягнення європейського рівня продуктивності праці,
прибутковості виробництва, заробітної плати тощо [1]. Розуміючи
важливість цієї проблеми, Уряд України прийняв Програму діяльності
Кабінету Міністрів «Єдність, конкурентоспроможність, нова якість життя
(Конкурентна Україна)» до 2011 року, в якій зазначено, що «вирішення
нагальних проблем економічного, соціального та гуманітарного характеру,
забезпечення дотримання принципів демократії, прав і свобод громадян,
підвищення добробуту населення і міжнародного авторитету України,
побудова сильної конкурентоспроможної європейської країни є основними
засадами державної політики Уряду України на найближчу перспективу»
[2]. Як підкреслено в документі, «конкурентна економіка – це економіка,
яка спроможна виробляти товари та послуги, що є конкурентними на
європейському та світових ринках, з використанням конкурентних переваг,
наявних мотиваційних механізмів до розвитку та конкурентної робочої
сили» у період до 2011 р. відповідно до цієї Програми в Україні повинно
бути забезпечене стійке економічне зростання, істотне підвищення рівня
добробуту українського народу, зокрема: щорічне реальне зростання
валового внутрішнього продукту на рівні 6% та подвоєння за 5 років його
номінальних обсягів за умови збереження незначних темпів інфляції;
формування інвестиційного потенціалу економіки – частка валового
нагромадження основного капіталу у структурі валового внутрішнього
продукту становитиме не менш 25% в середньому за рік; зростання
валового нагромадження основного капіталу в середньому за рік на 12%;
зростання експорту товарів та послуг на 9–10% щорічно за умов зростання
частки інноваційного продукту; зростання реальної заробітної плати в
середньому за рік на 10%; збереження стабільності національної валюти;
зниження енергоємності національного продукту до середньо
європейського рівня. Для успішної інтеграції України у європейський
економічний простір варто наближати основні критерії власного розвитку
до стандартів ЄС.
Список використаних джерел: 1. Стукало Н. В. Деякі аспекти формування
фінансової політики України в умовах глобалізації . Фінанси України. 2007. № 1.
С.30–32; 2. Зянько В. Глобалізація та інноваційний процес: їхній взаємовплив.
Економіка України. 2008. № 2. С. 148–160.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН У РАЗІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПІДРИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
канд. екон. наук, доц. О. Гетьман
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Як відомо, підривні технології вносять на ринок нові пропозиції.
Водночас, продукти, як правило, вже існують на ринку, мають більш
низьку якість, але характеризуються іншими властивостями, які цінують
нові групи споживачів.
В контексті розгляду організаційного дизайну, підприємству слід
розглянути необхідність створення нової організації або структурного
підрозділу, який може реалізовувати товари або послуги, засновані на
підривної технології на невеликих ринках і лише згодом орієнтуватися на
широкі ринки.
При створенні інновації цінності, в основі якої лежить підривна
технологія, організації пропонується використовувати підхід, який
складається з таких основних покрокових етапів:
- встановити вид конфігурації структури організації та тип
зовнішнього середовища, в якому вона функціонує;
- побудувати функціональну залежність траєкторії потреб ринку від
часу і функціональну залежність траєкторії розвитку продукту в існуючій
організації; порівняти їх похідні;
- в разі більш високого значення похідної функції розвитку продукту
в існуючій організації, розглянути можливість розробки і подальшого
застосування підривної технології;
- скорегувати стратегію розвитку організації з урахуванням
застосування підривної технології;
- визначити сектор потенційних споживачів для підривної технології,
знайти нові ринки (малі), де цінуються технічні характеристики підривної
технології;
- для реалізації підривної технології створити нову організацію
(наприклад, в рамках холдингу) або новий структурний підрозділ, з огляду
на факт роботи на невеликих ринках з невисоким (в порівнянні з
розвиненою компанією) прибутком;
- визначити тип зовнішнього середовища для нового напрямку
діяльності;
- побудувати
диференціальну
конфігурацію
організаційної
структури, визначити її параметри дизайну;
- постійно проводити моніторинг ринкової ситуації з метою
своєчасного збільшення частки вже існуючого ринку для організації.
Отже, у разі застосування підприємством підривної технології,
зазначену послідовність можливо застосовувати при будь-яких варіантах
змін впливу факторів зовнішнього середовища, наявності різних типів
техносистем, часу існування та розмірів організації.
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НЕОБХІДНІСТЬ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
КОЛЕКТИВУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
д-р екон. наук, проф. О. Чупир, канд. екон. наук, доц. О. Бутенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Соціальний розвиток колективу – це багатоаспектне поняття, що
включає в себе ряд показників, які характеризують умови, характер і зміст
праці; структуру колективу; стимули до праці; задоволення соціальнопобутових, фізичних і духовних потреб працівників, моральнопсихологічний клімат у колективі, соціальну активність й інші. Наявність
такої великої кількості показників не дозволяє дати узагальнюючу й
об’єктивну оцінку соціального розвитку колективу підприємства, так як
при порівняно кращому значенні одних показників може бути порівняно
найгірше значення інших. Все це вказує на необхідність використання
інтегрального показника для оцінки соціального розвитку колективу
підприємства, що дозволяє однозначно оцінити його рівень.
Визначення інтегрального показника для оцінки рівня соціального
розвитку колективів підприємств можна здійснити за наступними етапами:
1) вибрати та систематизувати одиничні показники для оцінки соціального
розвитку колективу підприємства [1]; 2) в кожній із цих груп показників
виділити ті, що стимулюють соціальний розвиток колективу підприємства
та ті, що гальмують цей процес; 3) всі показники, що гальмують
соціальний розвиток колективу підприємства, перевести в показники, що
стимулюють соціальний розвиток колективу підприємства, шляхом
знаходження різниці між одиницею та значенням показника, що гальмує
соціальний розвиток колективу підприємства; 4) обґрунтувати поправочні
(вагові) коефіцієнти, що відображають роль часткового показника у своїй
групі; 5) визначити результуючий показник за кожною із сьома груп
показників; 6) визначити значимість впливу кожної групи показників на
рівень соціального розвитку колективу підприємства; 7) визначити
інтегральний показник, який характеризує рівень соціального розвитку
колективу підприємства.
Використання інтегрального показника для оцінки рівня соціального
розвитку колективу підприємства дозволить складати прогноз їхнього
соціального розвитку, виявляти основні проблеми та розробляти заходи
щодо соціального розвитку колективів, вибирати найкращі варіанти з
наявних альтернативних, формувати остаточний план соціального
розвитку колективу підприємства [2].
Список використаних джерел: 1. Пшеничная Е.Н.Формирование системы
показателей для оценки уровня социального развития коллектива предприятия.
Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 68. Киев «Техніка», 2006. С. 360-368;
2.Щеблыкина И.А., Щеблыкина З.В. Социальное развитие трудового коллектива как
необходимое условие эффективного управления персоналом организации. Таврійський
державний агротехнологічний університет (економічні науки). №3(27). Мелітополь,
2014. С. 151-154.
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МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ФОКУС - ГРУП
З МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ
канд. екон. наук, доц. О. Сичова,
д-р наук держ. упр., доц. Д. Терещенко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В умовах стійкої ринкової конкуренції навітьперед широко відомими
підприємствами виникає досить складна задача - як утримати свої позиції
на споживчому ринку та зберегти ефективність діяльності. Сучасні
маркетингові дослідження допомагають чітко виявити, що потрібно
споживачу, якими характеристиками має бути наділений товар, для того,
щоб він користувався попитом та конкурував з товарами-субститутами.
Дієвим інструментом дослідження споживчого ринку та збору первинної
інформаціїє метод фокус-груп.
Пропонуємо наступне визначення поняття«фокус-група» - це
групове інтерв'ю, що проводиться модератором у формі дискусії за
заздалегідь розробленим сценарієм з невеликою групою "типових"
представників цільової або контактної аудиторії, схожих за основними
соціальними характеристиками, що вивчається з метою дослідження
споживчого ринку. Фокус-групи застосовуються у разі, коли необхідно
отримати детальні дані від існуючих або потенційних споживачів з
приводу їх сприйняття об'єкту дослідження, асоціацій і думок з ним
пов'язаних, а також для моделювання можливої споживчої поведінки. Цей
метод дозволяє вивчити сподівання споживачів відносно предмету
дослідження, дає можливість говорити із споживачем на його мові,
знаходитися в його системі координат, побачити продукт очима цільової
аудиторії.
Для формування фокус-групи запрошуються 8-12 респондентів та
професійний модератор. У певному тимчасовому інтервалі (від 1 до 2,5
годин) під керуванням модератора ведеться дискусія. В процесі збору
первинної інформації, на наш погляд, групову дискусію необхідно
поповнювати проектними методиками, спрямованими на отримання
неформалізованої, емоційної інформації. Важливою перевагою фокусгрупи є моделювання ситуації соціальної взаємодії, в ході якої учасники
реконструюють своє відношення до поставленої проблеми. Фокус-групи
мають особливе значення при генеруванні нових ідей та аналізу асоціацій.
Цей метод ефективний при необхідності тестування візуального і
колірного рішення логотипу торгівельної марки, оцінки іміджу бренду,
тестуванні: назви, слогану, упаковки, концепції позиціонування товару на
споживчому ринку, реакції на нову рекламну кампанію або сприйняття
продукту в цілому.
Таким чином, використання методу фокус-групдля дослідження
споживчого ринку та релевантне формування фокус-груп дозволить
отримувати глибинну інформацію, що лежить поза рамками висунених на
початку дослідження гіпотез.
187

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
канд. екон. наук О. Мордовцев
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасних умовах конкурентного господарювання у сфері
роздрібної торгівлі все більшого значення набуває впровадження
ефективних механізмів операційного менеджменту, який зможе
забезпечити результативність усієї звичайної діяльності підприємств, та
створити реальну основу для успішної реалізації їх тактичних та
стратегічних господарських цілей та місії в цілому. Підприємства
роздрібної торгівлі, які працюють на засадах ефективного операційного
менеджменту більш адаптовані до мінливих кризисних умов
господарювання та мають більші можливості до сталого розвитку.
Для підвищення ефективності операційного менеджменту на
підприємствах роздрібної торгівлі потрібно розробити належну
інформаційну базу для з’ясування резервів удосконалення управлінської
діяльності та обґрунтувати відбір оціночних показників для виокремлення
основних проблемних та шляхів їх подолання. Для цього доцільно
виділити центри відповідальності, на які буде покладено обов’язки зі збору
та аналізу конкретної інформації.
Слід відзначити, що одним із основних показників ефективного
функціонування операційного менеджменту на підприємствах роздрібної
торгівлі є тривалість операційного циклу. Запропоновано для цих
підприємств поряд з традиційними напрямами удосконалення операційної
діяльності (організаційним, техніко-технологічним та ресурсним)
використовувати психологічний, який орієнтований на налагодження
відносин усіма партнерами (в тому числі й державою). Це дозволить
отримати більш вигідні логістичні умови, скоротити дебіторську
заборгованість та прискорити оборотність коштів.
Для ефективного планування операційних показників діяльності
підприємств роздрібної торгівлі запропоновані підходи до відбору
елементів з урахуванням специфічних особливостей їх функціонування.
Також, слід зауважити, що стале удосконалення різних аспектів
операційного менеджменту в діяльності підприємств роздрібної торгівлі
неможливо без відповідного прагнення до цього персоналу. Тому
раціонально організована система мотивування персоналу є запорукою
досягнення високих показників як операційної, так й інших видів
діяльності досліджуваних підприємств.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN В ПРОЦЕСІ
БЮДЖЕТУВАННЯ, ЩО ОРІЄНТОВАНЕ НА РЕЗУЛЬТАТ
канд. екон. наук Г. Криворучко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В сучасних економічних умовах однією з прогресивних технологій
останнього десятиліття є технологія Blockchain. Багато науковців
стверджують, що запровадження технології Blockchain допоможе створити
новий обчислювальний сегмент, в якому дані можуть бути безпечно
оброблені та проаналізовані, при цьому залишаючись приватним, що
забезпечить підвищення безпеки і конфіденційності під час використання
пристроїв, підключених до Інтернету.
Відомо, що для успішної реалізації будь-якого інвестиційного
проекту потрібно постійно контролювати та управляти змінами в самому
проекті, документообігом, контрактами, ресурсами, бюджетами проекту та
ін. Процес управління інвестиційним проектом передбачає його чіткого
виконання в рамках складених договорів, в обумовлені строки та з
використанням відомих джерел фінансування. При цьому для реалізації
процесу управління інвестиційним проектом та контролем може бути
використана технологія Blockchain.
У зв’язку з тим, що Blockchain є цифровим реєстром, то при
використанні цієї технології в бюджетуванні можливо виділити наступні
можливості: 1) дозволяє зменшити витрати та мінімізувати час, необхідний
для проведення транзакцій; 2) дозволяє захистити введені данні, зробив їх
більш доступнішими та прозорими при складанні, контролі за виконанням
бюджетів; 3) у режимі реального часу отримувати інформацію про
господарську діяльність підприємства та виконання бюджетів; 4) у
результаті розподілення даних серед різних контрагентів відбувається
захищеність системи від знищення усіх даних в результаті системної
внутрішньої несправності власного серверу (комп’ютеру); 5) дозволяє
відстежувати поставки/платежі ресурсів за контрагентами; 6) дозволяє
мінімізувати витрати, пов’язані з послугами нотаріусів, аудиторів,
бухгалтерів; 7) створює умови конкуренції для майнерів (версифікаторів
транзакцій), яка базуються на виконані якісно та швидко роботи, яка добре
оплачується.
Впровадження технології Blockchain в управлінський процес системи
бюджетування, що орієнтоване на результат, з одного боку, дозволяє
контролювати та забезпечувати безпеку системи від втрати даних та/або
шахрайства, підвищуватиме ефективність внутрішнього та зовнішнього
документообігу, а з іншого – технологія Blockchain вимагає розвитку
технологій, досліджень та технічної підтримки інформаційної системи
підприємства, що спонукає збільшення вимог до кваліфікації
співробітників; порушує проблеми пов’язані з податковими, юридичними
та нормативно-правовими питаннями.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ
ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
ст. викл. Т. Петровська
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Під стратегією управління ризиками прийнято розуміти
цілеспрямовану та керовану діяльність щодо оптимізації співвідношення
між прибутковістю та ризиками для максимізації прибутку та вартості
підприємства як у теперішній час, так і на перспективу.
Воно повинне створювати належну базу для ефективної діяльності
підприємства у майбутньому та базуватися на певних принципах.
Першим є принцип системності, який передбачає необхідність
системного (комплексного) підходу до вивчення, оцінки та впровадження
заходів з контролю за ризиками, а також необхідність врахування фактору
ризику.
Другим є принцип обґрунтованості. Він передбачає необхідність
досконалого обґрунтування заходів та дій, які проводяться щодо
управління ризиками.
Третім є принцип економічності. Він передбачає необхідність оцінки
кошторису витрат на управління ризиками та їх порівняння з можливими
втратами підприємства у разі ризикових подій.
Четвертим є принцип послідовності. Він обумовлює необхідність
дотримання при розробці та реалізації стратегії управління ризиками
певної послідовності дії для найефективнішого її проведення.
П'ятим принципом є гнучкість стратегії управління ризиком і
передбачає можливість та необхідність постійного оперативного
коригування розробленої раніше стратегії та тактики ризик менеджменту у
зв'язку з постійною зміною факторів, що обумовлюють ризики діяльності
підприємства. Тому стратегія управління ризиком повинна розроблятися
так, щоб при потребі можна було внести необхідні корективи.
Розробка стратегії управління ризиком передбачає таку
послідовність дій:
1) ідентифікація ризиків, які притаманні діяльності конкретного
підприємства або його окремих господарських операцій;
2) збір інформації про виявлені види ризиків та характер їх прояву на
певному підприємстві або на аналогічних підприємствах;
3) оцінка рівня окремих видів ризику та ризикованості діяльності
підприємства (чи господарської угоди) в цілому;
4) оцінка можливих фінансових втрат підприємства в разі ризикової
події, яка є проявом конкретного виду ризику;
5) експертиза доцільності ризику. Під час її проведення необхідно
порівняти між собою:рівень ризику та рівень доходності, який очікується;
розмір фінансових втрат, можливих внаслідок ризикових подій, з наявними
фінансовими можливостями підприємства.
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ІННОВАЦІЙНА СФЕРА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН
ст. викл. І. Барабанов
Харківській національний університет будівництва та архітектури

Актуальність дослідження інноваційної сфери обумовлена
декількома чинниками: 1) необхідністю визначення та наукового
обґрунтування напрямів переходу від сировинного до інноваційного типу
розвитку економіки України; 2) необхідністю включення інтелектуальної
складової розвитку в економічний потенціал; 3) світовими економічними
процесами інтеграції і глобалізації, які базуються на сучасних знаннях,
науці, технологіях виробництва, що визначають конкурентоспроможність
країн і можливість їх розвитку в сучасному динамічному світі.
Інноваційна сфера – це сукупність галузей народного господарства,
видів суспільної діяльності, що не беруть прямої участі у створенні
матеріальних благ, але які виробляють споживні вартості особливого роду,
що часто не мають матеріальної субстанції та необхідні для
функціонування і розвитку матеріального виробництва [1, с. 29].
В Законі України від 18.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність»
(стаття 3) інноваційна діяльність визначена як «одна із форм інвестиційної
діяльності, що здійснюється з метою впровадження досягнень науковотехнічного прогресу у виробництво і соціальну сферу промисловості [2].
Інноваційний процес має безперервний характер навіть після
впровадження, оскільки «з розповсюдженням (дифузією) новація
вдосконалюється, стає ефективнішою, набуває нові споживчі властивості.
Це відкриває для неї нові можливості застосування, нові ринки, а
відповідно, і нових споживачів, котрі сприймають даний продукт,
технологію або послугу як нові саме для себе» [3, с. 7].
Комплексність інноваційної системи випливає з визначення, що
інновація об’єднує науку, техніку, економіку, підприємництво і управління
[4]. Для впровадження інновацій в життя потрібна робота науковців,
конструкторів, технологів, робітників, маркетологів, економістів та інших.
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Підсекція «Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні»
БАНКРУТСТВО В УКРАЇНІ: ЗМІНИ ТА НОВОВВЕДЕННЯ
канд. екон. наук, доц. Т. Белікова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Кодекс про банкрутство повинний виконувати декілька основних
функцій. По-перше, законодавство повинне надавати можливість і
створювати передумови для оздоровлення тих організацій, які мають
стратегію розвитку, а також резерви для подальшої їх діяльності, але
тимчасово опинилися в стані неспроможності. По-друге, Кодекс з
процедур банкрутства повинен запобігати нераціональному використанню
фінансових і майнових ресурсів підприємства. Основна ж функція
законодавства про банкрутство – це збереження майна кредиторів та
задоволення їх вимог. Тому важливу роль в стабільному розвитку
підприємств відіграє, безумовно, якість законодавства.
Основні зміни в законодавстві стосуються таких пунктів. По-перше,
це критерії щодо відкриття справи про банкрутство боржника. В Кодексі
підставою для відкриття справи про банкрутство є загроза його
неплатоспроможності. Обмеження щодо суми боргу та строку його
прострочення було знято. По-друге, змінено підхід до встановлення та
виплати грошової винагороди арбітражного керуючого, збільшено розмір
мінімальної грошової винагороди. Ще одне нововведення – це термін
проведення санаційних заходів. Згідно Кодексу України з процедур
банкрутства ця норма спрощена. Процедура проведення санації нині не
обмежена строком. Нинішні норми демонструють більшу гнучкість і
повинні сприяти введенню більш дійового механізму виведення
підприємств зі стану фінансової кризи та запобігати тим банкрутствам, які
можна уникнути.
Інша зміна стосується строку подання заяв про повернення
заборгованості після публікації оголошення на офіційному веб-сайті про
порушення справи про банкрутство, тобто після початку основного
конкурсу. В Кодексі цей строк не встановлений. Нормами Кодексу також
змінено строк для подання заяви кредитором про повернення боргу після
публікації про порушення справи про банкрутство. На сьогоднішній день в
Кодексі взагалі не встановлений кінцевий строк для подачі такої заяви.
Основним нововведенням в процедурі банкрутства є можливість
банкрутства фізичної особи не суб’єкта підприємницької діяльності.
В новому Кодексі України з процедур банкрутства введено в дію
сукупність нововведень, призваних покращити регулювання державою
процес оздоровлення потенційно спроможних підприємств через їх
санацію або реорганізацію, а також спростити процедуру ліквідації для тих
підприємств, можливості яких вже вичерпано та налагодження діяльності
неможливе.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК
ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
асп. Є. Бурлака
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Одним зі шляхів підвищення конкурентоспроможності національної
залізничної галузі є розвиток її ресурсного потенціалу, оскільки саме
ресурсний потенціал визначає можливості підприємств щодо досягнення
стратегічної мети. Саме тому управління розвитком ресурсного потенціалу
підприємств стає найважливішим завданням, яке ставиться вищим
керівництвом у розрізі стратегічного управління підприємствами.
Необхідною умовою вдосконалення управління розвитком
ресурсного потенціалу є оцінка рівня розвитку ресурсного потенціалу
підприємств залізничного транспорту України. Пропонується методичний
підхід для оцінки рівня розвитку ресурсного потенціалу підприємств
залізничного транспорту на основі визначення результуючого показника,
що дозволяє отримувати єдину узагальнену оцінку рівня розвитку
ресурсного потенціалу підприємства завдяки застосуванню методу аналізу
ієрархій для визначення питомої ваги кожного виду ресурсів і
застосуванню шкали Харрінгтона з метою інтерпретації значення
інтегрального показника оцінки [1].
Найважливішим елементом управління є процес планування, що дає
змогу визначити напрямок розвитку підприємства, мінімізувати вплив
випадкових факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ, сприяє
зведенню до мінімуму втрат і нераціонального використання ресурсів [2].
Оптимізація процесу планування шляхом застосування математичних
методів дозволить здійснювати пошук найефективнішого плану з розвитку
ресурсного потенціалу підприємств залізничного транспорту [3].
Таким чином, конкурентоспроможність підприємств залізничного
транспорту напряму залежить від ефективності управління їх ресурсним
потенціалом. Застосування методів з управління розвитком ресурсного
потенціалу сприятиме подоланню кризової ситуації у вітчизняній
залізничній галузі.
Список використаних джерел:
1. Kalinichenko L. L., Chupyr O. M., Yanchenko N. V., Bredikhin V. M., Burlaka Ye.
O. Evaluating the Rail Transport Resource Potential Development Level. International
Journal of Engineering and Technology. 2018. Vol 7, No 4. P. 5302–5312; DOI:
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Видавничий дім «Вільямс», 2007. 1056 с.
3. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці:
монографія. Київ: ЦУЛ, 2003. 200 с.
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Споживчий кредит відіграє значну роль в економіці країни та є
однією з форм обслуговування населення. Споживчий кредит сприяє більш
повному задоволенню потреб населення, покращенню рівня життя,
поліпшенню житлових та побутових умов населення. Він впливає на
формування платоспроможного попиту населення, прискорюючи процес
реалізації продукції та одержання прибутку і доходів державного бюджету.
Споживчі кредити класифікуються за певними ознаками: за
об'єктами кредитування, за строками кредитування, за цільовим
призначенням, за видами забезпечення, за характером обігу коштів, за
формою кредиту.
Найбільш поширеною є класифікація кредитів за цільовим
призначенням. Відповідно до цього підходу виділяють: споживчий кредит,
авто кредит, іпотечний кредит та нецільовий кредит на споживчі потреби.
Нецільовий кредит – це може бути кредит на невідкладні потреби, витрати
що виникають у зв’язку з непередбачуваними обставинами або
особливими потребами (лікування, туризм та ін.) [1].
В структурі споживчого кредитування кредити на поточні потреби
становлять 70% роздрібного портфеля, ще 20% – на придбання нерухомості,
7% – автокредити та 3% – на інші цілі [2].
Сьогодні все більшого розповсюдження набувають споживчі кредити
з використанням кредитних карт, в межах погодженого ліміту клієнту
автоматично надається кредит в момент вичерпання залишку коштів на
поточному рахунку (овердрафтні кредити).
Нестійке політичне та економічне становище протягом останніх
років в Україні призвело до відтоку депозитів у банківському секторі та
зменшенню обсягів кредитування фізичних осіб. До основних причин, що
стримують розвиток споживчого кредитування в Україні за умов фінансовоекономічної та політичної кризи і які можуть негативно позначитись на
діяльності та фінансовій стабільності комерційних банків, можна віднести:
зростання кредитного ризику, пов'язаного з необ'єктивною оцінкою
кредитоспроможності фізичних осіб-позичальників; низький рівень оплати
праці в Україні, недовіра населення до банківських структур.
Список використаних джерел:
1. О.В. Вінниченко Аналіз ринку споживчого кредитування в Україні. Вісник
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2. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua
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Інженерне страхування фокусується на страхуванні обладнання,
наприклад, котли, комп'ютери, крани, підйомники тощо, є складним, з
огляду на різні типи ризиків у галузі промисловості. Андеррайтери
інженерного страхування тісно співпрацюють з фахівцями інженерної
галузі для здійснення ідентифікації та глибокого аналізу ризиків,
пов'язаних з різними видами інженерних робіт.
Процес андеррайтингу починається з виявлення всіх ризиків, які
будуть відрізнятися залежно від джерел їх походження, видів діяльності і
галузей. Для успішного андеррайтингу інженерного страхування
страховику необхідна конкретна інформація щодо наступних чинників:
–особисті дані керівника підприємства, щоб визначити ступінь
довіри до страхувальника за наявними історичними записами;
–важливі подробиці попередніх відмов або відмови іншого
страховика покривати ризики підприємства. Той факт, що інший страховик
раніше відмовився від покриття, є попереджувальним сигналом для
страховика;
–навички і досвід співробітників, які керують підприємством або
механізмами, оскільки людський фактор може привести до істотних втрат
в інженерному страхування. Знання, навички та мотивація співробітників
страхувальника мають вирішальне значення, коли страховик розглядає
можливість страхування відповідних ризиків;
–масштаб і ступінь покриття, необхідного страхувальнику, вкажуть
на можливі збитки, які страховик може понести, страхуючи запропоновані
ризики.
–поточний фінансовий стан заявника, щоб визначити два наступні
аспекти, а саме: чи зможе він сплатити страхові внески, а також чи заявник
не зазнає фінансових проблем, і чи не розглядає він інженерне страхування
як спосіб шахрайського вимагання від страховика;
–умови щодо середовища, в якому знаходиться підприємство або
техніка: постійно перебувають або використовуються на відкритому
повітрі і зберігаються в безпеці, або техніка завжди знаходиться в
приміщенні;
–технічне регулярне обслуговування техніки, оскільки коли
обладнання та техніка підтримуються належно, вимоги щодо інженерного
страхування будуть зменшені.
Отже, найважливішим фактором для інженерного страхування є
здійснення якісного андеррайтингу. Досягнення технологій створюють
виклик для страхових компаній не відставати від сучасних розробок.
Андеррайтери повинні правильно оцінювати ризики інженерного
страхування і передбачати ймовірні збитки.
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За останні півтора року значно змінились цифрові звички
користувачів глобальної мережі Інтернет - глобальний трафік зріс на 30%.
Оскільки все більша кількість споживачів здійснює покупки часто
вживаних товарів через Інтернет (продовольчих товарів, а також через
сервіси доставки замовлень, як Glovo, Raketa та ін.), це сприяє підвищенню
продажів і для інших категорій товарів. Майже 77% користувачів
інтернету з усього світу у віці від 16 до 64 років роблять покупки онлайн
кожен місяць [1]. За даними [2], на категорію «Мода та краса» припадає
найбільша частка доходів від e-commerce B2C в 2020 р. та складає більше
665 млрд. дол. Категорія «Подорожі, мобільність та проживання»
зменшилась вдвічі. Виручка від реалізації «Продуктів харчування та
особистої гігієни» склала 400 млрд. дол. на кінець 2020 року (зросла на
41% порівняно з 2019 роком), у зв’язку з заходами ізоляції та соціального
дистанціювання.
Більшість інтернет магазинів в світі взаємодіють з клієнтами,
використовуючи 2D-матеріали: фото, текст і відео. Натомість соціальні
мережі Instagram, Facebook, Snapchat і TikTok використовують 3Dматеріали доповненої реальності, або AR (Augmented Reality). Така
розбіжність викликає підвищений попит з боку клієнтів на AR/3Dматеріали під час шопінгу на e-commerce платформах [3]. Більше 60%
споживачів віддають перевагу покупкам в магазинах, які імплементували
AR-функціонал. Його використання дає змогу користувачам «приміряти»
прикраси, окуляри, одяг, взуття, підібрати колір та форму. Доповнена
реальність дозволяє побачити та порівняти різні моделі меблів в оселі
через камеру смартфона або планшета, або через розроблений додаток.
Новітні технології дозволяють споживачам спробувати застосувати
товар до його покупки, що зменшує відсоток повернення товарів. ARтехнологія дозволяє споживачам безпечно здійснювати покупки та обирати
найбільш відповідний товар. Такий підхід значно сприяє підвищенню
задоволеності клієнтів від покупок та збільшує лояльність до бренду та
інтернет-магазину. Застосування технологій доповненої реальності
посилює їх роль у процесі придбання товарів та послуг і неминуче
призведе до збільшення онлайн-покупок у майбутньому.
Список використаних джерел:
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В сучасних умовах активного розвитку інтернет технологій, одним із
шляхів вирішення специфічних завдань для вітчизняних бізнес-структур є
застосування крауд-технологій в різних сферах своєї діяльності.
Крауд-технології
(поняття:
краудсорсинг,
краудфандинг,
краудмаркетинг, краудворкінг, краудрекрутинг) походять від англ. «crowd»
- натовп.
В роботі [1] визначено, що дослідники визначають крауд-технології
як технології, які пов’язані з організацією та використанням результатів
діяльності спільнот, а також інших неструктурованих груп у мережі
Інтернет, на основі соціальної взаємодії учасників даних співтовариств.
Вищезазначені технології залучення креативних, інтелектуальних,
фінансових, трудових ресурсів є масовими, що дозволяє охопити значну
кількість людей без територіальних, економічних, соціальних,
корпоративних та інших обмежень. Це дає підстави стверджувати, що
крауд-технології активно розвиваються в якості моделей для вирішення
будь-яких проблем і завдань, що виникають як перед бізнесом, так і перед
державою та суспільством в цілому.
При застосуванні крауд-технологій розв’язання певного завдання
передається на розгляд довільній і численній групі людей, за рахунок чого
вартість і час досягнення результату суттєво зменшуються. Найчастіше ці
технології не використовуються для реалізації виключно комерційних
проектів, орієнтованих лише на отримання прибутку. Але вони дозволяють
значно знизити витрати на реалізацію проекту, краще опрацювати ідею
його реалізації спільно зі значною кількістю людей, а також залучити до
реалізації проекту цільову аудиторію [1].
Отже, використання ресурсів «натовпу» - значної кількості учасників
дозволить бізнесу вирішити нестандартні завдання здійснюючи
комунікаційний вплив на споживачів інформації в мережі Інтернет.
Список використаних джерел:
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Формування кадрового потенціалу підприємства є складним і
тривалим процесом придбання знань, набуття практичних навичок та їх
конкретне цільове використання в діяльності. Дослідження наукової
літератури з питань кадрового потенціалу підприємства дозволило
виокремити такі його різновиди, як: кадровий потенціал окремої
особистості, типового працівника та виробничої групи. Крім того, існує
три основних рівня кадрового потенціалу: працівника, підприємства та
суспільства. Поняття кадровий потенціал дозволяє, по-перше, визначити
ступінь використання потенційних можливостей як окремо взятого
працівника, так й їх сукупності, забезпечуючи при цьому активізацію
людського чинника, та, по-друге, забезпечити якісну збалансованість
особистого та речовинного чинників виробництва.
При формування кадрового потенціалу підприємство повинно
притримуватись певних принципів, до основних з яких належать такі:
системність, рівність можливостей, повага до людини, командна єдність,
правовий та соціальний захист. Головна мета розвитку кадрового
потенціалу підприємства визначає підцілі та принципи системи управління
персоналом. Останні є правилами, основними положеннями та нормами,
якими повинні оперувати керівники та фахівці в процесі управління
кадрами. Розвиток кадрового потенціалу передбачає реалізацію
стратегічних аспектів управління підприємством, таких як: розробка та
здійснення кадрової політики, в межах якої принципи управління
персоналом відображають об’єктивні тенденції, соціальні та економічні
закони, які й визначає можливості ефективного регулювання та
координацію людської діяльності [1].
Таким чином, формування кадрового потенціалу підприємства –
багатогранне та складне поняття, що охоплює широке коло
взаємозалежних психологічних, педагогічних, соціальних та економічних
проблем. Кадровий потенціал є невід’ємною частиною кадрової політики
кожного сучасного підприємства як нормативно встановленої сукупності
цілей, задач, принципів, методів, технологій, засобів та ресурсів з відбору,
навчання, використання, розвитку професійних знань, вмінь, навичок,
здібностей, можливостей спеціалістів, керівників та інших учасників
професійно-трудових відносин.
Список використаних джерел: 1. Іваницька С.Б. Кадровий потенціал
підприємства: фактори формування та використання. Ефективна економіка. 2013.
№10. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1212 (дата звернення
29.04.2021).
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АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СТАРТАПІВ
канд. екон. наук, доц. О. Марченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Підґрунтям успішного розвитку будь-якої країни на сьогодні є інновації, в
основі яких полягає ідея. Фінансове забезпечення – один із вирішальних факторів,
що може перетворити ідею у життєздатний і затребуваний на ринку продукт [1].
Дані «Startup Ranking» показують, що в 2020 році за кількістю стартапів світового
масштабу Україна посіла 39 місце серед 194 країн [2]. Однак цікаві ідеї не завжди
можуть знайти фінансування і бути успішними на ринку.
На початковому етапі стартапера зазвичай фінансово підтримує найближче
оточення. Переваги цього – відсутність боргів перед кредиторами, однак в Україні
це джерело фінансування має скоріше теоретичний характер.
На лояльних порівнянно з іншими інвесторами умовах, стартапи можуть
залучати кошти у грантових організацій. Зараз в Україні працює низка таких
організацій: Фонд «Монсанто» , Фонд відкритих технологій, USAID та інші.
На відміну від країн Заходу, де широко користуються краудфандингом, в
Україні ці платформи (Biggggidea, Kickstarter, Ideax Nescafe, Спільнокошт та інші)
є менш популярними і не можуть розглядатись як вагоме джерело фінансування
стартапів. Проте вони дають розуміння, чи з’явиться у продукта ринок.
Основними інвесторами стартапів нині є бізнес-ангели, бізнес-акселератори
та венчурні фонди. Перші можуть не тільки фінансувати, але й, зважаючи на
власний інтерес, прямо втручатись в проект, однак ці дії не завжди збігаються з
баченням самого стартапера. Український ринок представлений такими бізнесангелами: Асоціація приватних інвесторів України, 908.vc, UAngel, UAban тощо.
Бізнес-акселератори та бізнес-інкубатори в обмін на частку у капіталі
організовують програми інтенсивного розвитку стартапів шляхом навчання,
менторства, експертної й фінансової підтримки. В Україні функціонує низка таких
установ, найпотужнішими з яких є: Ukrainian Future, Demium, Startup Ukraine,
n.cubator тощо. Венчурні фонди як джерела фінансування стартапів можуть
вкладати інвестиції навіть на ранніх стадіях проекту в обмін на відносно незначну
частку в капіталі. Вони беруть участь в управлінні стартапом та здійснюють
продаж своєї частки компанії коли продукт виходить на ринок. Серед венчурних
фондів, які працюють в Україні можна виділити такі: Genesis Investments, TA
Ventures, Imperious Group, AVentures Capital
Досі не задіяними повною мірою в Україні залишаються банківське
кредитування та державне фінансування стартапів. Основною причиною такої
ситуації є висока ризикованість стартап-проектів, й, відповідно, суттєва
ймовірність неповернення коштів, що накладається на економічну та політичну
нестабільність в державі загалом.
Список використаних джерел:
1. Дуб А.Р., Хлопецька М.-С. Б. Джерела фінансування стартапів та можливості їх
залучення в Україні. Регіональна економіка. №1(117). С.87-92.
2. Журкович Т. Реалізація дослідницьких інновацій – стартап-рух в Україні. Наука та
метрика. URL: https://nim.media/articles/realizatsiyi-doslidnitskikh-innovatsiy-startap-rukh-v-ukrayini
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ЕЛЕКТРОННА ХАКІВЩИНА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
канд. екон. наук, доц. О. Петриківа
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасні соціально – економічні умови поставили перед регіонами
нові виклики щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності
державних органів задля створення регіонами своїх конкурентних переваг.
Одним з пріоритетних завдань регіонального розвитку є економічне
зростання регіонів на основі використання його внутрішнього потенціалу.
Перехід до електронного урядування є одним з таких завдань.
В умовах значного зростання вимог до рівня інформатизації
суспільства та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ
області, Харківщина прийняла виклик: у Харківських центрах надання
адміністративних послуг можна отримати 33 послуги в електронному
вигляді через веб-портал Центру надання адміністративних послуг. Харків
став першим містом, який при взаємодії з порталом «Дія» надає послуги з
реєстрації місця проживання дітей до чотирнадцяти років. У всіх центрах є
можливість пред'явити електронний паспорт. Крім того, зараз спільно з
Департаментом цифрової трансформації вирішується питання про
впровадження шеринга (передачі) документа, щоб спростити і прискорити
процедуру ідентифікації особистості при пред'явленні електронного
паспорта, а також створити можливості для швидкої передачі даних.
Харківщина є одним із провідних регіонів України, що займає
31,415 тис. кв. км – 5,2 % від загальної
площі
території України.
Чисельність наявного населення у 2020 році становить 2658 тис. осіб –
6,0 % від загальної чисельності населення України, економічний розвиток
якого значною мірою визначає загальну ситуацію в державі.
Протягом 2020 року через портал електронних сервісів Харкова було
сформовано понад 1 млн 360 тис. довідок, 76% з яких - самими
заявниками, нотаріусами, представниками комунальних підприємств,
виконавчими органами міської ради. Щоб популяризувати державні та
міські сервіси, відкрито центри доступу до цифрової грамотності, і щодня
адміністратори допомагають усім бажаючим освоювати цифровий простір.
На сьогодні, для успішного впровадження та розвитку електронного
урядування Харківщини вже прийнята нормативно-законодавча база та
сформовано відповідні організаційні передумови. Цифровізація регіону
сприятиме забезпеченню не тільки сталого соціально-економічний
розвитку області, а й прискоренню інтеграції Харківщини у європейський
та світовий інформаційний простір.
Список використаних джерел: 1. Програма інформатизації Харківської області
«Електронна
Харківщина»
на
2018
–
2020
роки.
URL:
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/public-information/oblasni-programi/322-prohramainformatyzatsii-kharkivskoi-oblasti-elektronna-kharkivshchyna-na-2018-2020-roky
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ВСТАНОВЛЕННЯ МОРАТОРІЮ НА КОНТРОЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
д-р юр. наук, канд. екон. наук, доц. Л.Попова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) Уряд
України прийняв ряд нормативно-правових актів, спрямованих на
запобігання поширенню хвороби, і передбачають встановлення мораторію
на контрольні перевірки. Законами №530-ІХ та №533-ІХ на час карантину
заборонені: 1) планові перевірки для першої категорії перевірок
(державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, що
ідентифікується за сферами контролю, а не за органами, та регулюється
Законом України від 05.04.2007 р. №877 «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»); 2) податкові
перевірки з деякими винятками. Друга категорія перевірок здійснюється у
сферах, що не підпадають під дію цього закону (ст. 2 ЗУ №877), а саме:
валютного, податкового, митного, державного експортного контролю (крім
деяких питань космічної діяльності), контролю за дотриманням
бюджетного законодавства, банківського нагляду, державного контролю за
дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції тощо.
З метою усунення колізії в законах № 530-ІХ та № 533-ІХ в частині
встановлення подвійного мораторію, Верховною радою України прийнято
Закон України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів
господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних
заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» від 4.12.2020р №1071-ІХ, яким, зокрема,
скасовано один із мораторіїв на проведення органами державного нагляду
(контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності.
Нині з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19), на всій території держави заборонено
проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності у період карантину включно по останній календарний день
місяця, в якому завершується дія карантину. Виключення становить
здійснення державного нагляду (контролю): за діяльністю суб’єктів
господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів
України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської
діяльності, віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем
ризику; у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та
застосування державних регульованих цін; у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення.
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
ПІДПРИЄМСТВ
зав. лаб. Г. Семенова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В управлінні підприємством в ринкових умовах маркетинг є
невід’ємною частиною успішного ведення бізнесу.
Застосування маркетингу на підприємстві спільно з виробничою,
фінансовою, збутовою, технологічною, кадровою та іншими видами
діяльності потребує багато часу, але є запорукою задоволення запитів
ринку й отримання на цій основі прибутку.
Для встановлення поточних і довгострокових цілей, шляхів їх
досягнення та реальних джерел ресурсів господарської діяльності,
визначення асортименту та якості продукції, її пріоритетів, оптимальної
структури виробництва і бажаного прибутку, підприємству в своїй
маркетинговій діяльності необхідно досить обґрунтовано враховувити
запити ринку.
Після визначення цілей управління маркетингом підприємств
передбачає такі основні функції:
1. Маркетингове планування - планування обсягів виробництва,
цінової політики, каналів розподілу, комплексу маркетингових
комунікацій.
2. Організація маркетингу та маркетингове мотивування - побудова
та вдосконалення структури управління маркетингом; добір фахівців з
маркетингу належної кваліфікації; розподіл завдань, прав і
відповідальності серед працівників маркетингових служб; створення
належних умов для ефективної роботи маркетингового персоналу;
забезпечення ефективної взаємодії маркетингової служби з іншими
службами фірми.
3. Маркетинговий контроль - контроль за виконанням маркетингових
планів діяльності організації.
4. Інформаційне забезпечення маркетингу - характеризується за
такими
показниками:
проведення
маркетингових
досліджень,
використання прогресивних інформаційних технологій, якість інформації,
швидкість обробки та передачі інформації, відповідність маркетингової
інформації встановленим вимогам.
Отже, функціям управління маркетингом підприємств необхідно
приділяти особливу увагу оскільки саме вони здатні визначити потреби
клієнтів, вчасно передбачити ринкові зміни.
Тільки тоді, коли підхід до процесу управління на підприємстві
ґрунтується на цілісності та систематичності: складається з аналізу
ринкових можливостей; відбору цільових ринків; розробці комплексу
маркетингу; перетворення у життя маркетингових заходів, функції
управління маркетингом можуть бути реалізовані.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ
д-р екон. наук, доц. О. Солодовнік
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Управління кредитним ризиком є надзвичайно важливою проблемою
для будь-якого кредитора, особливо у часи фінансових криз.
Запровадження безпрецедентних карантинних обмежень та висока
невизначеність щодо подальшого поширення коронавірусу негативно
впливають на стан фінансово-кредитної сфери, підвищуючи ризики
кредитування. У таких умовах актуалізується питання застосування
адекватних методів управління кредитним ризиком.
Кредитний ризик – це ризик невиконання позичальником його
зобов’язань щодо кредитора; можливість відмови позичальника від сплати
відсотків за кредит та/або повернення самого кредиту. Метод управління
кредитним ризиком - сукупність прийомів і способів впливу на керований
об’єкт (кредитний ризик) для досягнення поставлених кредитором цілей.
Аналіз наукової літератури вказує на те, що методичний базис
управління кредитним ризиком у фінансовій науці на даний час є
достатньо сформованим. Основними методами управління кредитним
ризиком є: аналіз кредитоспроможності позичальника; формування
ліквідного і достатнього забезпечення по кредиту; вимога гарантій;
страхування; встановлення лімітів кредитування одному позичальнику;
диверсифікація форм і термінів надання кредитів; створення резервів за
кредитними операціями; підвищення відсотка за кредит; моніторинг
повернення кредитів.
Втім, перманентні виклики у фінансово-кредитній сфері вимагають
постійного удосконалення науково-практичних підходів до управління
кредитним ризиком. Так, у міжнародній практиці в управлінні кредитним
ризиком набули поширення такі методи, як: сек`юритизація – процес
формування пулу активів, емісії на його основі цінних паперів та їх
продажу на фінансовому ринку, що дає змогу передати кредитний ризик
іншим учасникам ринку; кредитний скоринг – числовий статистичний
метод, що передбачає бальну систему аналізу якісних і кількісних
показників кредитоспроможності позичальника; продаж кредитів – продаж
певної частини наданих банком кредитів Центральному банку або Агенції
з реструктуризації або іншим інвесторам; страхування з використанням
похідних фінансових інструментів (опціонів, свопів та ін.); аудиторська
перевірка позик, що включає перевірку фінансової звітності позичальника,
документації по кредитній операції, якості застави, відповідності позики
кредитній політиці банку тощо.
Слід зазначити, що використання кожного із зазначених вище
методів управління кредитним ризиком має переваги і недоліки, тому в
умовах фінансової кризи для досягнення поставлених кредитором цілей
доцільне комплексне їх застосування.
203

СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
канд. екон. наук, доц. Т. Тохтамиш
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Міжнародна торгівля являє собою одну з найбільш поширених форм
економічних відносин. Участь країни в міжнародній торгівлі дозволяє
отримувати додатковий позитивний ефект, який сприяє економічному
зростанню країни. Сільське господарство, як сфера діяльності, має свої
особливості, які суттєво впливають на економічний розвиток та
міжнародну торгівлю. Більшість компаній і споживачів на світових ринках
віддають переваги сільськогосподарській продукції, а міжнародна торгівля
може привести до розповсюдження сільських товарів та послуг в країні та
за її межами.
Європейські перспективи підвищують вітчизняний зерновий,
олійний, фруктовий потенціал та створюють підґрунтя для розвитку
м’ясного сектору, а в майбутньому – і молочного комплексу України.
Вітчизняний експорт протягом останніх років переживає складні часи.
Держава втратила певні ринки збуту та виробничі потужності для
традиційного експорту, кон’юнктура світового ринку також була
несприятливою. Це призвело, в свою чергу, до значного скорочення
вітчизняного експорту. З іншого боку з’явились окремі позитивні ознаки у
вигляді пожвавлення попиту на деякі товари українського експорту при
одночасному продовженні зростання виробництва промислової продукції.
На відміну від експорту імпорт вітчизняної сільськогосподарської
продукції в значній мірі залежить від обсягів інвестування до галузі, як
внутрішнього, так і зовнішнього. Це може свідчити про те, що обсяги
інвестування не є значними, або здійснюються не в експорто-орієнтовані
галузі.
Експорт товарів з України до країн Європейського Союзу
складається з продукції агропромислового комплексу (АПК) та харчової
промисловості
(29,9%),
металургійного
комплексу
(23,5%),
машинобудування (16,0%), мінеральних продуктів (10,2%), деревини та
паперової маси (6,8%), продукції легкої промисловості (6,2%), різних
промислових товарів (3,7%) та продукції хімічної промисловості (3,6%). У
структурі імпорту товарів найбільшу частку становила продукція
машинобудування (31,9%), продукція хімічної промисловості (27,2%),
мінеральні продукти (12,8%) і продукція АПК та харчової промисловості
(10,5%).
Отже, в Україні є необхідні передумови для розвитку зовнішньої
торгівлі сільськогосподарською продукцією. Насамперед це стрімкий
розвиток сільськогосподарських підприємств України, підтримання
відповідних відносини з іншими країнами та дотримання міжнародних
стандартів. Ці передумови дають фундамент для переходу на глобальний
рівень в економіці країни.
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ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ
канд. техн. наук, проф. В. Успаленко
канд. екон. наук О. Ягольницький
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В перші роки розвитку банківської системи України мала місце
галопуюча інфляція. Така економічна ситуація багато в чому не втілювала
прорахунки банківських установ в сфері управління активами та пасивами.
Значна частина українських банків в гонитві за надприбутками не
приділяла достатньої уваги питанням управління ліквідністю. Наслідком
цього стали кризи та банкрутства багатьох банків країни, коли монетарна
стабілізація виявила нездатність таких банківських установ підтримувати
свою ліквідність в нових економічних умовах.
Для банківських установ України, які зуміли своєчасно перебудувати
свої стратегії та з мінімальними втратами вийти з системної кризи, питання
ефективного управління ліквідністю є насьогодні одним з найбільш
актуальних. Адже, не зважаючи на позитивні зрушення в банківській
системі, що спостерігаються протягом останніх років, існуючий стан речей
не можна вважати сприятливим для банківської системи. Такі фактори, як
відсутність достатньої кількості платоспроможних позичальників,
альтернативних кредитуванню напрямків інвестування коштів, недостатній
рівень довіри населення до банківської системи, ставлять перед
українськими банками надзвичайно складні завдання. В цій ситуації
питання управління ліквідністю є життєво важливим для ефективної
діяльності банку. При цьому не слід забувати, що втрата банком своєї
ліквідності може стати причиною втрати коштів або навіть банкрутства
значної кількості його клієнтів. Це робить банківську ліквідність
проблемою не тільки економічного, але й суспільного значення.
Дослідженню банківської ліквідності присвячена значна кількість
наукових праць, що були опубліковані як вітчизняними, так і зарубіжними
вченими. Проте, визначаючи значні успіхи, досягнуті вітчизняними та
зарубіжними науковцями як в теоретичних, так і в практичних аспектах
дослідження проблеми банківської ліквідності, які сприяли розширенню
уявлень про ліквідність як економічну категорію, стратегії, методи і
підходи до управління нею, слід зазначити, що водночас залишається не
висвітленим досить широке коло питань.
Важливість зазначених вище питань зумовлена тим, що вони є одним
з основних чинників ефективного управління банківською ліквідністю в
сьогоднішніх економічних умовах. Без практичного вирішення цих питань
будь-який банк не може ефективно працювати.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
канд. екон. наук, доц. О. Шептуха
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Споживче кредитування є однією з найпоширеніших сфер діяльності
банківського сектору. Загальновідомо, що велика кількість споживчих
кредитів разом з низькими ставками за такими кредитами стимулює
розвиток економіки. В Україні рівень споживчого кредитування постійно
зростає.
Споживчий кредит - грошові кошти, що надаються споживачу
(позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення
потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною
діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника [2].
Споживчий
кредит
надається
безпосередньо
домашнім
господарствам. Його об'єктами є як товари тривалого користування
(квартири, меблі, автомобілі тощо), так і інші товари (мобільні телефони,
побутова техніка, продукти харчування). Він виступає або у формі
продажу товарів з відтермінуванням платежу, або у формі надання
банківської позики на споживчі цілі [1].
Споживчий кредит супроводжується додатковими комісіями та
зборами, які збільшують вартість кредиту і формують так звану приховану
відсоткову ставку, яку має назву «ефективна» або «реальна». Вартість
кредиту також значно залежить від наявності забезпечення. В більшості
випадків, строк наданого споживчого кредиту без забезпечення в Україні
становить до 2 років, а із забезпеченням - до 5 років.
Розрахунок реальної вартості позики включає в себе, окрім
номінальної ставки: одноразові та періодичні комісії, аванс, схему виплати
заборгованості (класична/ануїтет).
До споживчих кредитів належать також розстрочки. В цьому
випадку частина процентного боргу погашається за рахунок знижки, яка
надається торговою компанією [1].
У 2020 році попит на споживчі кредити суттєво скоротився через
спричинену пандемією COVID-19 економічну кризу, а споживчий
кредитний портфель українських банків знизився.
Список використаних джерел:
1. Арбузов С.Г., Колобов Ю.В., Міщенко В.І., Науменкова С.В. Споживчий
кредит. Банківська енциклопедія. Київ: Центр наукових досліджень Національного
банку України: Знання, 2011. 504 с.
2. Про споживче кредитування: Закон України від 15.11.2016 № 1734-VIII.
[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text
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Секція «Будівельна та теоретична механіка»
Підсекція «Теоретична механіка»
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В
ПЕРИСТАЛЬТИЧНОМУ НАСОСІ ДЛЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ ЯК
СЕРЕДОВИЩА БІНГАМА
д-р техн. наук, проф. В. Шатохін, доц. Б. Гранько,
канд. техн. наук, доц. В. Соболь
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Монолітне бетонування займає одну із провідних позицій у сучасному
будівництві. Добре зарекомендували в цій області безпоршневі бетононасоси
(рис. 1) [1].
У статті [2] розроблено математичну модель динамічних процесів у
шланговому бетононасосі з гідравлічним приводом у формі
диференціального рівняння відносно кута повороту ротора. Будівельна
суміші розглядається як ньютонівська рідина.
Доповідь присвячена викладу результатів досліджень по створенню
адекватніших моделей динамічних процесів у вказаних пристроях з
урахуванням того, що бетонні суміші у більшості випадків є середовищем
Бінгама. Запропонований метод побудови залежності перепаду тиску від
кутової швидкості ротора p( ) за допомогою рівняння Букингема
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На рис. 2 приведені типові залежності швидкості суміші від часу.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАЄКТОРІЙ РУХУ ТОЧКИ ПРИ УДАРНІЙ
ВЗАЄМОДІЇ З ДВОМА НАПІВПЛОЩИНАМИ
д-р техн. наук, проф. В. Шатохін, доц. Б. Гранько,
канд. техн. наук, доц. В. Соболь
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Великі сили, що виникають при зіткненні твердих тіл, широко
використовуються в техніці, будівництві для створення інтенсивних впливів
на оброблювані матеріали і середовища (віброударні машини для занурення
паль, трамбування і прокладення підземних комунікацій, ударне
подрібнення, віброударне формування і т.д.). Для вивчення деяких важливих
властивостей вказаних явищ може бути корисною модель гравітаційного
більярда.
Розглядається рух матеріальної точки одиничної маси в постійному
(гравітаційному) потенційному силовому полі між двома пружними
напівплощинами, що утворюють з вертикаллю кути відповідно 1 і  2 .
Розроблено алгоритм дослідження динаміки гравітаційного більярда;
створена програма побудови траєкторій з використанням математичного
пакету MathCAD. У якості початкових параметрів використовуються:
початкові координати і проекції швидкості точки; кути, утворені
напівплощинами з вертикаллю; число “подвійних” ударів (за наявності
перескоків); число точок для представлення траєкторії між ударами.
Рис. 1, а, б демонструють формування більярдної каустики – області,
що обмежує усі неперіодичні траєкторії (траєкторії заповнюють області з
вершиною в початковій точці руху.). Специфіка траєкторій рис. 1, а полягає в
тому, що на певному етапі руху реалізуються два послідовні зіткнення по
лівій напівплощині.
y, м

y, м

x, м
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а)

x, м

б)

Рисунок 1 – Траєкторії точки: а) – xb  0,34 м , yb  1м , ub  0 , vb  0 ,
1  2  30 ; б) – xb  0,1м , yb  1м , ub  0 , vb  0 , 1  2  30

Список використаних джерел:
1. Lehtihet H.E. Numerical Study of a Billiard in a Gravitational Field / H.E. Lehtihet,
B.N. Miller // Physical 21D, 1986.– 93-104.

ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ
д-р техн. наук, проф. В. Шатохін,
канд. техн. наук, доц. М. Дерев’янко, доц. Б. Гранько
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У сучасних умовах будівництво сприяє пошуку нових механізмів, що
знижують витрати і підвищують продуктивність виготовлення будівельних
матеріалів. Зокрема це відноситься до кульових млинів, які широко
використаються для різних цілей у багатьох галузях виробництва. Доповідь
присвячена викладу результатів досліджень по розробці математичної моделі
динамічних процесів у моделі кульового млина, конструкція якої описана в
статті [1] (рис. 1). Створення методів раціонального вибору параметрів
пристрою представляє актуальну задачу.
Розроблено математичну модель динамічних процесів у кульовому
млині: отримані диференціальні рівняння руху кулі в сферичній оболонці, що
робить круговий поступальний рух; рівняння записані у формі рівнянь
Аппеля; запропоновано алгоритм перетворення рівнянь Аппеля до
диференціальних рівнянь першого порядку у формі Коші; проведені
розрахункові дослідження динамічних процесів за допомогою створеної
моделі, які дозволили встановити важливі закономірності функціонування
пристроїв. На рис. 2 представлена траєкторія руху точки контакту кулі з
сферичною оболонкою при виході на стаціонарний режим роботи, який
залежить від кутової швидкості приводу.

Рисунок 1 – Схема руху кулі в сферичній
камері

Рисунок 2 – Траєкторія точки
контакту кулі з камерою
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Список використаних джерел:
1. Шатохин В.M. К динамике роторной резонансной шаровой мельницы с одним
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С. 241-244.

Секція «Теплогазопостачання, вентиляція
та кондиціонування повітря»
ЗАСТОСУВАННЯ BIM ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
канд.техн.наук, проф. Ю. Чайка, асп. О. Гутнік
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Інформаційне моделювання будівель (BIM) – одна з останніх
тенденцій проектування, будівництва і експлуатації будівель і споруд, яка
активно впроваджуються в будівництво в нашій країні. Переваги BIMтехнологій над традиційними методами проектування вже не підлягають
сумніву. Але ВІМ проектування вимагає зовсім іншого рівня підготовки
інженерів, порівняно з минулими роками. Керівники проектних компаній
все частіше вимагають не тільки вміння креслити в AutoCAD, а й знання
повноцінного BIM-менеджменту і вміння роботи з Revit, ArchiCAD,
TeklaStructures.
В теперішній час на ринку праці відчувається дефіцит спеціалістів
які здатні працювати з BIM технологіями.
Впровадження інформаційного моделювання у навчальний процес є
необхідною
умовою
підготовки
висококваліфікованих
кадрів,
конкурентоспроможних на ринку праці, виживання ВНЗ у важких
конкурентних умовах на міжнародному ринку надання освітніх послуг.
Згідно з щорічним звітом BIM EDUCATION — GLOBAL — 2020, BIM
технології викладаються у всьому світі і деякі країни досягли значних
успіхів. Так, навчання в цій галузі є обов’язковим у Чехії і Австралії. В
деяких країнах, наприклад як у Фінляндії, BIM викладається спецкурсом.
Результатом є високий рівень спеціалістів, сформована нормативна база та
велика кількість асоціацій фахівців, які займаються розвитком
інформаційного моделювання.
Труднощі при викладанні в більшості країн однакові. Оскільки,
інформаційне моделювання є новою технологією, у більшості випадків
відсутня чітка методика викладання. Досить складно інтегрувати ВІМ
проектування в структури освітніх програм в умовах обмеженої кількості
кредитів, які виділяються на підготовку здобувачів вищої освіти. BIM
повинно бути складовою значної кількості дисциплін освітньої програми, а
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це призводить до зменшення часу на викладання базових положень
дисциплін. Також відчувається брак кваліфікованих викладачів-BIM.
Процес проектування будівлі є міждисциплінарним та об’ємним,
тому моделювання повинно проходити одночасно здобувачами вищої
освіти різних напрямів – архітектури, будівництва, санітарного,
електричного і автоматичного обладнання будівель. Процес навчання
побудований таким чином, дозволить отримати навички злагодженої
безпомилкової роботи.
Навчальний процес у ВНЗ повинний вдосконалюватися з метою: поперше, надання здобувачам вищої освіти сучасних компетентностей для
здійснення професійної діяльності, по-друге, надання навичок командної
роботи для створення сучасних складних об’єктів будівництва.
ДО ПИТАННЯ СУЧАСНИХ СПОСОБІВ РЕМОНТУ ПІДЗЕМНИХ
ГАЗОПРОВОДІВ В УМОВАХ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
канд.техн.наук, проф. В. Андон’єв, зав.лаб. С. Дяченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Ремонт газопроводу необхідний при виникненні досить серйозних
несправностей, що загрожують безпеці функціонування всієї системи в
цілому. При капітальному ремонті повністю замінюють пошкоджені
ділянки газопроводу, ремонтують або замінюють арматуру, відновлюють
або замінюють порушені системи ізоляції, ремонтують колодязі, засоби
захисту і т.д. Досить часто, газопроводи, що прийшли в непридатність при
капітальному ремонті замінюють на сучасні сталеві або поліетиленові
трубопроводи.
Ремонт газопроводу із застосуванням безтраншейних технологій
значно знижує ризик пошкоджень існуючих комунікацій та збільшує
пропускну здатність нових ділянок трубопроводів. Під безтраншейними
технологіями розуміються технології відновлення і прокладки, заміни,
ремонту та виявлення дефектів в підземних газопроводах з мінімальним
розкриттям земної поверхні.
Компактне робоче обладнання безтраншейної проходки дозволяє
проводити роботи в будь-яких обмежених виробничих умовах - колодязях,
підвалах, інших важкодоступних місцях.
В основному застосовується два методи безтраншейної технології метод руйнування старої труби з протяжкою нових поліетиленових труб і
метод без руйнування старої труби - коли крізь старі пошкоджені труби
простягається нова труба з полімерних
матеріалів з невеликим
зменшенням діаметру.
При реконструкції зношених газопроводів відсутні витрати на
розтин і вивезення ґрунту, на подальше відновлення асфальтового
покриття та благоустрій прилеглих територій при застосуванні
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безтраншейних технологій заміни і ремонту газових трубопроводів, значне
скорочення термінів проведення ремонтних робіт.
Також знижується ймовірність пошкодження існуючих комунікацій,
тому що безтраншейна заміна зношених газових трубопроводів
відбувається по трасі старого трубопроводу.
Пропускна здатність нового трубопроводу поліпшується за рахунок
збільшення діаметра труби або підвищення якості внутрішніх поверхонь
нових труб (поліетилен).
Висновки. Використання вище наведених безтраншейних методів
прокладки газових трубопроводів доводить їх ефективність і
економічність.Не порушуючи природного ландшафту труба, що вийшла з
ладу, замінюється на сучасну з полімерних матеріалів, більш довговічну,
міцну і екологічно безпечну. Ну і, звичайно ж, паралельно з прокладкою,
застосовується традиційний аварійний ремонт систем газопостачання.
ГІДРОДИНАМІКА ТРИФАЗНОГО КИПЛЯЧОГО ШАРУ В
АПАРАТАХ ОЧИСТКИ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ
канд. техн. наук, ас. Ю. Півненко, канд. техн. наук, ас. Ю. Бурда
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Актуальність очищення викидів в атмосферу є важливим питанням в
сучасному світі. В Україні значною проблемою є забруднення
атмосферного повітря від промисловості. Збільшення забруднення є
показником того, що засоби очистки викидів в атмосферу на
промисловості застаріли та потребують реконструкції.
Очистка вентиляційних викидів та технологічних газів від різних
видів механічних та хімічних домішок у скруберах із рухомою насадкою
характеризується
своєю
ефективністю
за
рахунок
активного
перемішування газу та рідини в шарі твердого матеріалу.Однією з
найефективніших насадок в скруберах є порожнисті поліпропіленові кулі,
опір мокрого ковзання яких відносно один до одного мінімальний.
Ефективний діаметр таких кульок зазвичай складає 25…50 мм.
Застосування технології трифазного киплячого шару в апаратах очистки
газів ускладнено через недостаню вивченість гідродинамічних процесів в
апаратах. На ефективність очистки впливає час перебування фаз у шарі.
Величина газонаповнюваності φ киплячого шару є основним показником
часу перебування фаз у шарі. На практиці найчастіше доводиться
стикатися із необхідністю визначення обсягу води для зрошення рухомої
насадки в той час, коли об’єм газів відомий і залежить від технологічного
процесу виробництва.
Метою даної роботи є визначення методом чисельного експерименту
оптимальних величин відношення діаметру часток рухомої насадки (d, м)
до висоти шару у стаціонарному стані (Hст, м), відношення витрати води
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(Qр, м3/год) на витрату газу (Qг, м3/год), що забезпечують максимальне
значення величини газонаповнюваності (φ). В розрахунках були прийняті
наступні параметри: доля живого перетину опорної тарілки складала 0,5
м2/м2, ширина щілини в опорній тарілці 4 мм, співвідношення d/Hст
варіювалося від 0,04 до 0,13, співвідношення Qр/Qг варіювалося від 0,0003
до 0,0009. В результаті обробки статистичних даних отримано рівняння
регресії для визначення величини газонаповнюваності:
2
2
Qр
Qр 
 d 
d
d Qр
5 
  257,1926 
  0,9317  2,7437 
 364,7991   8,257  
  1,5301 10   
H ст
Qг
H
H
 ст 
ст Qг
 Qг 
Рівняння справедливе в діапазоні d=25…50 мм, Hст=200…300 мм,
Qр/Qг=0,3…0,9 л/м3.
Висновки. Проведені дослідження будуть корисними при
реконструкції систем мокрої очистки газів на діючих підприємствах.
Запропоновані результати будуть корисними для визначення оптимальних
величин витрати води та параметрів шару. Однак гідродинамічні процеси
трифазного псевдозрідження потребують подальшого вивчення.
ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ І ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ДЕРЕВИННОЇ
ТИРСИ НА АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХРОВОЇ
ТОПКИ
асп. Рафаель Джиоєв, асп. С. Алфьоров,
канд. техн. наук, проф. В. Андон'єв
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для підвищення рівня енергетичної незалежності України, а саме
зменшення споживання природного газу, використовують різного роду
місцеві палива та їх відходи (дерев’яні відходи, газоподібні, низькосортні
палива та ін.). Для спалювання низькосортних палив реконструюються
топки котлів. На даний час ще недостатньо вивченим є енергоефективність
процесів спалювання низькосортних видів палива у топках.
Методика досліджень базується на фізико-математичних методах
теоретичних досліджень процесів спалювання низькосортних газоподібних
та твердих палив на основі законів та рівнянь фізико-хімічної кінетики,
аеродинаміки та тепломасообміну, і, зокрема, фізико-математичного
моделювання
взаємодії
струменів.
Методи
експериментальних
лабораторних та натурних досліджень на основі сучасних теорій
постановки, виконання, математичної обробки і отримання достовірних
даних результатів теплофізичного експерименту [1].
Весь діапазон початкових розмірів частинок торфу ділився на
кінцеве число дискретних інтервалів; кожен з них видається середнім
діаметром,
для
якого
виконувався
розрахунок
траєкторії
і
тепломасообміну. При цьому кожна моделююча частка представляла
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собою «пакет» частинок з однаковими траєкторіями. Розподіл часток за
розмірами описувался формулою Розіна – Раммлера:
,
де
– масова частка частинок з діаметром, великим d;
– медіанний діаметр частинок;
n – параметр розподілу.
Висновки. Елементарний склад палива наступний: С=50%; Н=6%;
О=43,5%; N=0,5%. Технічний склад: вологість 10%; зольність на суху масу
Ас=0,6%, на робочу Ар=0,54%; вихід летючих на горючу масу 85%, на
робочу Vр=76,041%. Характеристики палива наступні: вища теплота
згоряння (на робочу масу) 17,676 МДж/кг; теплоємність 1,70 кДж/кг;
густина 500 кг/м3; температура виходу летючих 200°С. Витрата тирси
склала 0,145 кг/с, витрата первинного повітря, що подається знизу топки,
становила 1,285 кг/с, витрата вторинного повітря 0,255 кг/с.
MODELING THE PARAMETERS OF RADIANT-PANEL AIR
COOLING SYSTEMS
A. Cherednik, Yu. Burda, O. Hvozdetskyi
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

A numerical mathematical model is developed in the assumption that
cooling transfer occurs by means of radiation cooling exchange by longitudinal
ribs and pipes, which are thermally insulated on top. It is assumed that the
temperature of the rib base is equal to the temperature of the outer wall of the
pipe. The irregularity of the radiation density in different directions depends on
the angle and distance to the irradiated area. The aim of the work is to develop a
methodology to simulate the cooling transfer processes of a radiation panel
water cooling system and optimization of design and operating parameters. The
radiation intensity is determined by a numerical method using the MATLAB
software package. Our results of experimental studies of the radiation flux
density are presented and compared with the results of numerical ones. The
thermodynamic efficiency of a panel cooling system is analyzed using the
entropy production method (exergy destruction). The multi-criteria optimization
of water temperature in the supply pipeline is performed by LPτ-search. It is
found that the unevenness of surface temperature of panels reaches 24.4% as
well as for the panels of about 50m in length a decrease in water temperature to
20K is observed, which leads to the unevenness of radiation flux density over
the cooling area. The area of the cooling system as a function of water
temperature and the conditions under which the entropy production in the
system is minimal is determined.
The development of radiation panel cooling systems requires the
improvement and creation of sufficiently accurate and easy-to-use calculation
methods. A method has been developed for calculating radiation cooling
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transfer, which makes it possible to determine the cooling being uniform in
height and area in the working area of production, shopping, sports and other
premises. The optimization of cooling system panel parameters showed the
influence of the mass flow rate of water, the distance between the panel pipes
and the distance between the individual panels.A significant decrease in the
radiation intensity density of the panel at a distance from the normal is shown as
well. So, when installing the panel at a height of 3 m, the cool flux density
decreases from 12 Wm-2 to 4 W/m² at a distance of 3 m from the normal. The
effect of the distance between two panels on the radiation intensity has been
determined. The distance value between two panels being equal to the height of
the panels provides a change in the radiation intensity density over the heating
area from 13 Wm-2 to 8-9 Wm-2, which is permissible.A regression equation has
been obtained to determine the heat capacity of the panel system depending on
the number of pipes in the panel, the thickness of the panel rib and water
temperature.
COMBUSTION OF BROWN COAL IN A VORTEX FURNACE WITH A
COUNTER SWIRLING FLOW
A. Redko, Yu. Pivnenkо, V. Norchak, V. Povolochko
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

This work presents the results of a numerical study of the working
processes of burning brown coal in a vortex furnace with swirling
countercurrent flows. The results of computer simulation of the processes of
burning brown coal with a moisture content of 30%, an ash content of 20% and
35% and a higher calorific value of Qрв = 13.9 MJ/kg and 9.7 MJ/kg,
respectively are given. The fields of temperature distribution, gas velocity and
particle trajectory in the volume and at the outlet of the furnace are determined.
The three-dimensional temperature distribution in the furnace volume indicates
the burning of brown coal particles at temperatures above 1200°C with solid
slag removal in the upper part of the furnace. An analysis of the structure and
regimes of the aerodynamic processes in the furnace indicates that they can be
identified as modes of a swirling fluidized bed. The values of the swirling flow
velocity near the exit from the furnace reach 150-170 m/s, which ensures the
efficiency of separation of fuel particles and the reduction of heat loss from
mechanical underburning. Mechanical underburning is 3.7% and 9.4%
depending on the ash content.
The results of a numerical study have showed that the diameter of brown
coal particles affects their combustion process: coke particles with an initial
diameter from 25 microns to 250 microns burn out by 96%, and particles with a
diameter of about 1000 microns are carried away from the furnace and partially
burned. The furnace provides an omplete combustion of pulverized coal
particles - 99.8% and of volatiles - 100% at volumetric heat stress in the 2500
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kW/m3 furnace. The afterburning of fuel particles containing carbon is ensured
by their circulation.[1]
As a result of numerical study of the dried peat powder particle
combustion, the influence of the design factors of the furnace (diameter, height),
the expenditure of primary and secondary air and their ratio, the fuel supply
method (from the bottom of the furnace, from above one) is determined. The
advantages of a top fuel supply have been found. The processes of peat
combustion in cooled and thermally insulated (lined) furnaces have been
studied. It has been found that the combustion of brown coal particles occurs at
low temperatures (1300 - 1450°C). At the same time, conditions are provided
for reducing the level of NOx emission. The results of a numerical study have
proved that the diameter of peat particles affects the process of their combustion:
coke particles with an initial diameter of 25 μm to 250 μm burn out by 96%.
References:
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BEM ЯК ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ З ГЛОБАЛЬНИМИ
КЛІМАТИЧНИМИ ЗМІНАМИ
канд.техн.наук, проф. Ю. Чайка
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Building Energy Modeling (BEM) – це процес створення моделі
енергоспоживання будівлі на основі фізичних законів. Для побудови
моделі використовують вхідний опис будівлі, який включає геометричні
дані, дані про будівельні матеріали та конструкції, дані про системи
опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, споживання горючих газів,
гарячого
водопостачання,
теплопостачання,освітлення,
систем
поновлюваних джерел енергії, дані про ефективність і керованість кожної з
цих систем, дані внутрішнього і зовнішнього клімату. Модель
енергоспоживання також повинна враховувати взаємодію між
вищезгаданими інженерними системами і оболонкою будівлі.
Далі ця модель може використовуватися для визначення теплових і
електричних навантажень, реакції об’єкту моделювання на зміну вхідних
параметрів, включно зі зміною параметрів роботи усіх систем
життєзабезпечення, показників використання енергії, таких як комфорт
мешканців, витрати на енергію, визначення кількості викидів двоокису
вуглецю. Шаг отримання вихідних даних може бути – година, доба
тиждень, рік.
Маючи достатню кількість енергетичних моделей будівель для
населеного пункту можливо прогнозувати потреби в енергії на будівельні
фонди і відповідно кількість викидів парникових газів. Якщо моделей
будівель недостатньо можна рекомендувати наступну методику:
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1) класифікація будівельного фонду за основними ознаками, такими
як геометричні характеристики, функціональне призначення,
внутрішні кліматичні умови;
2) створення енергетичних моделей будівель для кожного з класів;
3) прогнозування споживання енергії окремими екземплярами
класів;
4) визначеннязагального енергоспоживання на підставі потреб у
енергії окремих енергетичних моделей – представників кожного
класу з врахуванням методів статистичної обробки даних і
загальної кількості будівельних одиниць у класі.
Побудувавши таку модель для міста стає можливим визначати
загальну енергопотребу будівельного фонду населеного пункту, кількість
викидів парникових газів, теплове забруднення атмосфери. Модель
енергопотреби міста дасть змогу оцінювати вплив впровадження нових
технологій, заходів з енергозбереження на зміну енергетичної
потребинаселеного пункту. Це в свою чергу дозволить кількісно оцінювати
вплив конкретних енергозберігаючих заходів на клімат і прогнозувати
майбутній стан планети.

Секція «Технологія будівельного виробництва»
ВИКОРИСТАННЯ БАЗАЛЬТУ ПРИ РЕМОНТІ І ВІДНОВЛЕННІ
МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Д-р т.н., проф. Д. Гончаренко, асп. П. Гулєвський
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При ремонті і відновленні каналізаційних трубопроводів великого
діаметру, що транспортують стічні води самопливом, актуальним
завданням є вибір матеріалів, які дозволять підвищити надійність і термін
експлуатації систем водовідведення.
На даний час в світі спостерігається тенденція до заміни сталі та
чавуну на композиційні матеріали з високою хімічною стійкістю і
довговічністю, до яких в першу чергу слід віднести склопластики, які
володіють комплексом високих експлуатаційних властивостей. Однак, в
даний час вимоги до композитів зросли, особливо в частині їх тепло- і
хімічної стійкості, стійкості до дії мікроорганізмів, грунтових і стічних
вод. На думку багатьох спеціалістів, матеріалами не тільки нашого часу,
але й майбутнього, котрі відповідають вимогам, є базальтові волокна та
вироби з них.
Базальтові волокна мають істотні переваги перед скляними за
показниками теплостійкості, хімічної стійкості і водостійкості.
Композити на основі базальтових волокон значно перевершують
традиційні матеріали і сплави за своїми механічними і фізико-хімічними
властивостями. Вони мають корозійну стійкість, хімічну інертність,
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низький коефіцієнт теплопровідності, високі питомі механічні
характеристики, малу питому вагу.
Вироби і конструкції на основі композиційних матеріалів довговічні,
використання композитів дозволяє зменшити масу конструкції і зменшити
витрати на установку і монтаж.
Застосування базальтопластикової арматури забезпечує зниження
теплопровідності і підвищення стійкості до агресивних середовищ
(особливо лужних) бетонних виробів. Знижується вага конструкцій.
Застосування труб з базальту забезпечує значні переваги в
порівнянні з традиційно застосовуваними сталевими трубами. Композитні
труби мають високу питому міцність, довговічність (60 років і більше) і
надійність, унікальну корозійну і хімічну стійкість. Ці труби в 4,3 рази
легше сталевих труб, що особливо важливо при транспортуванні, монтажі
та експлуатації. Труби з композитів характеризуються низьким
гідравлічним опором і відсутністю «заростання» внутрішнього
перетину. Загальними перевагами скло-базальтопластикових труб є:
- висока герметичність і міцність, нечутливість до стирання, висока
ремонтопридатність - аналогічно властивостям сталевих труб з однорідною
структурою стінки;
- високоефективна теплоізоляція виключає теплові втрати: не більше
2°С на кілометр;
- матеріал труб і конструкція з’єднань допускає підвищення
температур до 130 °С, робочий тиск регламентується товщиною стінки;
- мала маса, що знижує витрати при транспортуванні і монтажі.
- гладка внутрішня поверхня, що дозволяє використовувати в
трубопроводах менший діаметр;
- відсутність будь-яких видів корозії, в тому числі електрохімічної
від впливу блукаючих струмів;
- зниження показників тривалої міцності при підвищених
температурах не перевищує 40% від показників при нормальних умовах;
- висока термостабільність, коефіцієнт температурного розширення в
10 разів менше, ніж у труб з термопластів;
- мають властивість самокомпенсації, температурні осьові
навантаження на опори виникають в 10 разів менше, ніж при експлуатації
сталевих трубопроводів;
- з’єднання труб не вимагає зварювальної техніки і відповідної
перевірки зварних швів;
Вироби на основі базальту мають ряд переваг: високу міцність,
досить малу вагу, надійність при експлуатації в широкому діапазоні
температур, не схильні до корозії і мають високу хімічну стійкість.
Виробництво та використання базальтоволокнистих матеріалів, композитів
та виробів з них є перспективними та економічно доцільними. Ці переваги
дають можливість застосування матеріалів з базальту при ремонті і
відновленні мереж водопостачання та водовідведення.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ З РЕМОНТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗБЕРЕЖЕНОЇ
ЛОТКОВОЇ ЧАСТИНИ КОЛЕКТОРІВ
Д-р т. н., проф. Д. Гончаренко,
к. т. н. В. Лихограй, асп. Є. Дегтяр
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У період з 1960 року по 1980 рік на території України було
збудовано близько 60 % мереж водовідведення, більшість з яких належить
до конструкцій неглибокого залягання (нижня відмітка трубопроводів не
перевищує 8 метрів) з діаметром 600-1000 мм. Однак, оскільки досі
відсутній дієвий механізм моніторингу технічного стану каналізаційних
колекторів, то профілактичні та ремонтно-відновлювальні роботи зазвичай
проводяться у випадку виникнення аварійних ситуацій. Як наслідок маємо,
що наприклад у м. Харкові та області понад 70 % каналізаційних
трубопроводів знаходиться за межею амортизаційного зношення та
потребують проведення ремонтних робіт.
Аналіз численних досліджень свідчить, що руйнації, у першу чергу,
зазнає склепова частина конструкції колекторів через високу концентрацію
сірководню в «надводному» просторі. У той час як лоткова частина
трубопроводів залишається неушкодженою через постійне своє
контактування зі стічними водами. Звідси слідує, що доцільно розглянути
можливість ремонту та відновлення каналізаційних колекторів із
використанням і включенням в роботу існуючої лоткової частини. Це
дозволить забезпечити тривалу безперебійну експлуатацію інженерних
мереж і отримати обґрунтовані економічно ефективні рішення виконання
робіт.
Основними будівельними матеріалами, які пропонуються авторами
для створення нової склепової частини є: у першому варіанті – армований
композитною арматурою полімербетон, у другому варіанті – двошарова
конструкція, де для внутрішньої оболонка використовується шар
поліуретану, який має високі показники стійкості до дії агресивного
середовища, а зовнішня поверхня створюється з армованого сталевою
арматурою монолітного залізобетону, який, як відомо з досвіду, не є
стійким до корозійних процесів, однак здатен забезпечити несучу здатність
конструкції. Конструктивно-технологічні рішення для запропонованих
двох варіантів зображені на рисунку 1.
Оскільки роботи можливо виконувати лише відкритим способом, то
ділянки трубопроводів мають відповідати таким вимогам: неглибоке
залягання, наявність не зруйнованої лоткової частини, відсутність над
місцем їх розташування щільної міської забудови та транспортних, у тому
числі й пішохідних, шляхів.
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Рис. 1 – Конструктивно-технологічні рішення
з ремонту та відновлення каналізаційних мереж
із використанням збереженої лоткової частини колекторів

Послідовність виконання робіт наступна: (1) організація
транспортування стічних вод за межі дільниці ремонту та відновлення
колектора; (2) розробка траншеї на ділянці виконання робіт; (3) підготовка
контактної поверхні стінок та очищення існуючої лоткової частини від
елементів руйнації склепової частини; (4) установка пневматичної
опалубки в збережену лоткову частину (у другому варіанті з подальшим
покриттям її поліуретаном); (5) армування склепової частини (у першому
випадку композитною арматурою, у другому випадку сталевою
арматурою); (6) установка зовнішньої інвентарної опалубки; (7)
бетонування
склепової частини (в першому випадку укладка
полімербетонної суміші, у другому випадку укладка звичайного бетону);
(8) демонтаж інвентарної та пневматичної опалубки після набору бетоном
міцності; (9) засипка ґрунтом траншеї з подальшим його ущільненням.
Відповідно до розроблених конструктивно-технологічних рішень
встановлено, що на колекторах неглибокого залягання, що проходять поза
межами щільної забудови та транспортних шляхів і мають збережену
лоткову частину конструкції, доцільно використовувати відкритий спосіб
ремонту та відновлення трубопроводів. Включення в роботу існуючої
лоткової частини дозволить уникнути необхідності в утилізації збережених
частин конструкцій колекторів. Запропоновані будівельні матеріали
сприятимуть збільшенню експлуатаційної довговічності конструкцій і
забезпеченню їх необхідної проектної міцності. Окрім того, наведені
технологічні рішення, зокрема використання пневматичної опалубки в
якості формоутворюючої поверхні, сприятиме зниженню трудомісткості та
вартості виконання робіт.
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АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ РЕМОНТУ
ВИСОКОМІЦНИХ ПІДЛОГ ПРОМИСЛОВИХ І ЦИВІЛЬНИХ
БУДІВЕЛЬ
Д-р т.н., проф. І. Шумаков, асп. В. Кучугура
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Проблема влаштування та ремонту високоміцних підлог
промислових і цивільних будівель є однією з пріоритетних в наукових
дослідженнях. Проведено аналіз організаційно-технологічних рішень
ремонту високоміцних підлог промислових і цивільних будівель, які
представлені Американським Інститутом Бетону [англ. American Concrete
Institute (ACI)] та Асоціацією Портландцементу [англ. Portland Cement
Association (РСА)].
Ремонт тріщин виконують за допомогою подачі під тиском або дією
сили тяжіння напівжорсткого заповнювача з низькою в'язкістю в очищену
тріщину з урахуванням конструктивної цілісності конструкції підлоги.
Відновлення
зносостійкості.
Визначається
глибина
нанесення
низькоміцної суміші. Може знадобитися алмазне полірування для
видалення тонкого шару нетривкого матеріалу з поверхні.
Ремонт відшаровування бетону. Причиною відшаровування поверхні
бетону є результат після фінішного покриття підлоги (плити) або
неналежний догляд за бетоном. Видалення пошкодженого шару
відбувається на глибину, де є необхідна система повітряних пустот та
міцність бетону. В умовах, коли відбуваються великі коливання
температури, матеріал фінішного покриття повинен мати коефіцієнт
теплового розширення, аналогічний коефіцієнту теплового розширення
бетонної підлоги. Відколювання ремонтують через використання
заповнювачів, які відповідають всім вимогам при укладанні бетонних
підлог; використання двошарової бетонної підлоги з відповідним
вимогами до заповнювачів; використання заповнювачів, з яких вилучені
шкідливі домішки та частини, якщо це можливо і економічно доцільно;
виконання технології догляду за бетоном, таких як безперервна підтримка
температурно-вологісного режиму свіжоукладеної бетонної суміші,
накриття поліетиленовою плівкою, мокрою мішковиною відразу після
остаточної обробки поверхні бетону. Догляд за бетоном необхідний
протягом мінімум 7 днів, оскільки вологе затвердіння може значно
зменшити або усунути майбутні відколи бетонної поверхні. Для
виникнення лужних реакцій необхідна внутрішня відносна вологість 80%.
При розміщенні бетонної підлоги на гідро- пароізоляції враховують більш
тривалий період утримання на поверхні бетону цементного молочка. В
проектуванні ремонтних робіт високоміцних підлог необхідно
максимально враховувати дані обстеження технічного стану існуючих
конструкцій, дотримуватися технологічних вимог процесів видалення
дефектних, пошкоджених ділянок та підготовки до ремонту.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИТНОЇ АРМАТУРИ
В БУДІВНИЦТВІ СУДАНУ
асп. Заідан Мааз Абуобіда Абдельвахаб
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Основною проблемою для експлуатованих в Судані конструкцій є
дія агресивних солей, які присутні як в ґрунтах, так і в морській воді
Червоного моря. Судан, як і інші екваторіальні держави, піддається
активному опустелюванню, що призводить до втрати продуктивності і
часто незворотної деградації ґрунтів. Високий ступінь опустелювання (1
ступінь) Судану під впливом природних процесів і антропогенних
факторів є загальнонаціональною проблемою.
Не дивлячись на наявність залізних руд в якості корисних копалин
Судану, ремонтно-відновлювальні роботи армованих залізобетонних
конструкцій є складними і малоефективними через високу собівартість
реконструкції, а також через високу тривалість виробничого циклу
виробництва арматури і відсутність якісних нормативних вимог і
проектних технічних та організаційно-технологічних рішень.
Таким чином, в умовах Судану існує економічні обмеження щодо
застосування металевої арматури і одним з перспективних методів
вирішення даної проблеми є використання в бетонних армованих
конструкціях полімерної композитної арматури, яка практично не схильна
до корозії.
Ефективне використання в різних областях будівництва робить
композитну арматуру все більш популярною і за прогнозами експертів, в
майбутньому частка композитної арматури в будівельній практиці буде в
рівній мірі співвідноситися з традиційною металевою.
Полімерні смоли застосовні у виробництві композитної арматури,
серед яких епоксидні є одним з кращих видів сполучного для великого
числа волокнистих композитів. Огляд мінерально-сировинної бази для
виробництва композитної арматури Судану, багатого, в тому числі,
композитними матеріалами, такими як базальт, кварцовий пісок відкриває
перспективи для запропонованого напрямку.
Впровадження і виробництво інноваційних будівельних матеріалів,
таких як композитна арматура, може стати пріоритетним напрямком в
будівельному секторі Судану і сприяти економічному та соціальному
розвитку держави.
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ВИКОРИСТАННЯ ГУМОВИХ ВІДХОДІВ В БУДІВНИЦТВІ ЛІВАНУ
асп. Таха Лотфі
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У порівнянні з сусідніми країнами, де проблема відходів майже не
вирішується, в Лівані в останні роки спостерігаються зміни на державному
рівні. Однак, Ліванська влада так і не змогли побудувати в околицях
Бейрута сміттєпереробні підприємства, кошти на які виділив Євросоюз і
головною причиною цього стала корупція.
Проблема відходів в Лівані залишається відкритою. Одним з
поширених видів відходів є автошини. У Лівані за рік з'являються близько
3 млн. штук утильних шин.
Слід враховувати їх небезпеку для екології, вони вимагають
особливої утилізації. Близько 8‒10% шин йдуть на переробку, решта
залишається на звалищах. Подрібнення і перетворення зношених шин в
крихту і гумові поліролі ‒ альтернативний спосіб утилізації. Ці відходи
застосовують при будівництві доріг, додаючи до асфальту гумовий
компонент, що робить його більш еластичним, стійким до перепадів
температур, довговічним.
Гумову крихту можна використовувати при укладанні бетону,
наприклад, для бетонування траншейних фундаментів і одиночних опор
фундаменту.
Було проведено дослідження для визначення впливу технічних
характеристик суміші з додаванням часток перероблених шин.
Представлені дослідження включають результати для 27 партій
бетонної суміші, 20 з яких включали відходи такої гуми. Бетонна суміш
містила летючу золу і часткову заміну піску відходами автомобільної гуми.
Експериментально міцність при стисненні Rb визначали шляхом
випробування на розрив стандартних зразків.
Еталонний склад Ц:З = 1:3, В/Ц = 0,5; З; заповнювач ‒ відсів
виробництва щебеню Mk = 3/1, 0/5, Ц ‒ портландцемент марки ПЦ 1-500 Н,
що відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 з питомою поверхнею 425445 м2/кг.
Досліджено вплив на міцність бетону при стисненні шляхом
введення 5, 10, 20, 30% перероблених автомобільних шин. Отримана
міцність матеріалу на стиск до 40 МПа дає можливість перспектив
використання в будівельних конструкціях на практиці в Лівані.
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ТРУБЧАСТИХ ПАЛЬ
В АГРЕСИВНИХ ҐРУНТАХ ІРАКУ
асп. Алі Аділ Халід Алі
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Природні умови Іраку характеризуються сухим кліматом зі значними
добовими перепадами температури і низьким середньорічним рівнем
опадів (близько 150 мм/рік). Основною проблемою для експлуатованих в
Іраку конструкцій (особливо підземних), безумовно, є дія агресивних
солей.
Ґрунти переважають бурі і коричневі, до їх складу входить гіпс і
велика кількість солей, місцями поширені солонці та солончаки, червонобурі глинисті ґрунти, схильні до процесів ерозії.
Підвищена солонцюватисть коричневих посушливих ґрунтів
узгоджується і з великим вмістом в них легкорозчинних солей. В
результаті термін служби будівельних конструкцій значно знижується і
призводить до численних пошкоджень і деформацій (рис. 1).

Рис. 1. Корозійні руйнування залізобетонних паль в умовах Іраку

Це призводить до збільшення обсягів робіт по відновленню
пошкоджених конструкцій та вимагає будівництво нових дорогих об'єктів.
Метал є дефіцитним і імпортується Іраком, тому це дорогий варіант, що
вимагає альтернативних рішень.
Таким чином, в умовах кліматичних зон Іраку існує обмеження щодо
застосування металевої арматури і одним з перспективних методів
вирішення даної проблеми є використання в якості паль неармованих
бетонних трубчастих конструкцій. Застосування трубчастих паль для
фундаментів житлових і культурно-побутових будівель є економічно
доцільним для більшості відомих видів ґрунтів, особливо для засолених
ґрунтів.
Трубчасті палі можуть успішно застосовуватися як в промисловому
будівництві замість стовпчастих і стрічкових фундаментів, так і для
малоповерхового будівництва Іраку.
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МОДИФІКОВАНИЙ АРБОЛІТ НА ОСНОВІ НАПІВВОДНОГО
ГІПСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ
к.т.н., доц. І. Казімагомедов, к.т.н., доц. Ф. Казімагомедов,
к.т.н., доц. С. Бутнік, к.т.н., доц. І. Говоруха,
к.т.н., доц. М. Джалалов, ст. викл. В. Вяткін
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Раціональне використання природних сировинних ресурсів в
поєднанні з відходами промисловості і сільського господарства і створення
на їх основі матеріалів вимагає поєднання їх міцності, теплопровідності та
інших властивостей. До таких матеріалів можна віднести арболит,
матеріал, призначений для зведення стін житлових та громадських
будівель
Стіни будинків, побудовані з арболіту - дихають, тому в даних
будинках відсутня сирість і відповідно перепади температур на
характеристики арболіту не впливають. В Україні, де налагоджено
виробництво конопель, перспективним є використання костри конопель як
заповнювача для конструкційно-теплоізоляційного і теплоізоляційного
костробетона, насипна щільність якого знаходиться в межах 95-115 кг / м3.
Істотним недоліком арболіту на основі цементного в’яжучого є те,
що набір міцності відбувається протягом 60 діб і більше в залежності від
погодних умов, тобто набагато повільніше, ніж у звичайних бетонів. Для
вирішення даної проблеми перспективним напрямком є використання
композиційного гіпсового в’яжучого для виробництва костробетону на
основі напівводного гіпсу альфа модифікації марки Г 10 в якості базового
в’яжучого в кількості 73% по масі.
На кожному підприємстві керамзитового гравію щодня утворюється
близько 7 ... 8 т керамзитовою пилу, який вивозитися в відвали.
Керамзитовий пил може служити хорошим наповнювачем для гіпсових
в’яжучих речовин. У дослідженнях в якості наповнювача використовували
керамзитову пил з циклонів пилеочищення цеху керамзитового гравію
м. Харкова в кількості 15% по масі, також, ще використовують шлам
мокрої газоочистки виробництва феросиліцію з одного з феросплавних
заводів (Стаханівського феросплавного заводу) в кількості 12% по масі.
Використання в якості вяжучого напівводного гіпсу марки Г 10 в
композиції з керамзитовим пилом і шламом мокрої газоочистки
наповнювачами дозволило отримати арбліт з щільністю 300-650 кг/м3.
Перевагою цього вяжучого є те, що воно добре зв’язується з кострою
конопель і в поєднанні з добавками забезпечує арболіту необхідну
біостойкість, вогнестійкість і достатню механічну міцність. На його
твердіння не впливають цукри та реактивні речовини, що знаходяться в
кострі (деревині). Композити на основі гіпсового в’яжучого з відходами
виробництва мають гарне зчеплення з кострою; показники міцності 1,4 1,5 вище в порівнянні з чистим гіпсовим в’яжучим; розпалубна міцність
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досягається через 2-3 год.; проблеми з цукрами для цього виду в’яжучого
не так актуальні. Для уповільнення початку твердіння необхідно вводити
добавки - уповільнювачі гідратації гіпсу. Таким чином, на підставі
проведених досліджень встановлено, що найбільш високими і такими, що
задовольняють вимогам щодо щільності і міцності є арболіт на гіпсовому
в’яжучому
модифікований
керамзитовим
пилом
і
шламом
мокрої газоочистки виробництва феросиліцію.
СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ЗВЕДЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БАГАТОШАРОВИХ ЗОВНІШНІХ СТІН
к.т.н., доц. Ю. Гаєвой
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При будівництві житлових і громадських будівель з каркасом з
монолітного залізобетону широкого поширення набули багатошарові
конструкції зовнішніх стін. В основному це навісні двошарові або
тришарові стіни з шаром блоків з ніздрюватого бетону або ефективного
плитного утеплювача, з поповерховим опертям на консольні виступи
перекриттів з кріпленнями до несучих елементів будівлі.
Загальними недоліками проектних та технологічних рішень таких
стін є:
- відсутність вертикальних температурно-деформаційних швів у
зовнішній версті кладки;
- недостатнє армування зовнішньої версти кладки для температурновологісних впливів;
- відсутність конструктивно-технологічних заходів щодо захисту стін від
зволоження;
- неповне спирання зовнішньої версти кладки на несучі конструкції
перекриття, недостатня кількість анкерних з’єднань у кутах будинку та
ділянках стін з прорізами.
Для
запобігання
цьому,
повинні
бути
передбачені такі
конструктивно-технологічні заходи:
- зовнішня верста цегляний кладки по периметру будівлі повинна бути
поділена як горизонтальними, так і вертикальними температурнодеформаційними швами;
- в конструкцію стіни повинні бути включені рішення по гідроізоляції та
пароізоляції утеплювача;
- для захисту горизонтальних температурно-деформаційних швів від
атмосферної вологи на рівні перекриттів повинні бути передбачені
водовідбійники з оцинкованої сталі;
- повинно бути виключено консольне спирання зовнішньої версти кладки
на плити перекриття (тільки на всю постіль!);
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- повинно бути забезпечено достатнє армування зовнішньої версти у
кутових і складних фрагментах, а також у нижніх та верхніх (з
перемичками) ділянках стін;
- необхідне посилене кріплення зовнішніх стін до несучих конструкцій
будівлі у кутах, верхній зоні перемичок та по периметру прорізів;
- до конструкції зовнішніх стін у місцях їх сполучення з перекриттям
повинні бути включені додаткові конструктивні заходи щодо зниження
вологонакопичення у зоні можливої конденсації;
- необхідно забезпечити кріплення утеплювача до внутрішнього шару
зовнішніх стін спеціальними анкерами для кріплення теплоізоляції.
СУЧАСНІ МЕТОДИ РУЙНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ
РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ
к.т.н., доц. Т. Каржинерова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

При ревіталізації та реконструкції будівель існуючі конструкції
доводиться розбирати не в повному обсязі, а частково, тобто вибірково
замінювати їх у зв’язку з фізичним або моральним зносом. При цьому
роботи проводять на ділянці, обмеженій монтажної зоною.
До початку виконання робіт необхідно відключити внутрішні
інженерні мережі (енергопостачання, водопровід, опалення). Ці роботи
повинні проводити відповідні служби підприємства-замовника. Після
закінчення зазначених робіт замовник зобов’язаний видати підрядної
організації довідку про те, що в призначеної для розбирання будівлі (або
частини будівлі) все енергосистеми від’єднані від живильних мереж.
Демонтаж будинків проводиться за допомогою техніки та вручну в
залежності від технологічних особливостей конструкції, що руйнується.
Далеко не завжди потрібен повний демонтаж історичних, застарілих
будівель, нерідкі випадки, коли фундамент необхідно зберегти та на його
основі звести нову будівлю. Методи демонтажу будівель досить
різноманітні, тому так важливо зробити правильний вибір.
Перш ніж приступити до демонтажних робіт, необхідно визначити,
який з двох варіантів розчищення будівельного майданчика буде
потрібним в конкретній ситуації:
•повний знос старих будівель і вивіз сміття;
•частковий демонтаж будівлі зі збереженням деяких елементів конструкції.
Другий варіант демонтажу більш економічний та вигідний, оскільки
передбачає оновлення будинків, або їх частин, що вийшли з ладу. Однак в
даному випадку потрібна попередня експертиза технічного стану будівлі та
аналіз його безпеки.
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Вибирати певні методи демонтажу будівель необхідно, виходячи з
історичної цінності, особливостей розташування об’єкта, щільності
забудови, розмірів і висотності.
Тільки після ретельного огляду можна вибрати один з видів
демонтажу до яких відносяться:
1. механічний:
• ручний;
• механізований;
• напівмеханізовані;
2. гідравлічний (потік рідини під високим тиском);
3. хімічний (використання сумішей, що розширюються);
4. електромагнітний (високовольтний пробій);
5. термічний (під дією високих температур);
6. вибуховий;
7. комбінований
Розбирання будинків - відповідальний і технологічно складний
процес, приступати до якого необхідно тільки після ретельної підготовки.
Ручна методика розбирання конструкцій застосовується в тих випадках,
коли роботи слід проводити з великою точністю. Необхідність в ручному
знесення виникає, якщо висока щільність забудови, близьке розташування
сусідніх будинків, які не дозволяють використовувати спеціальну техніку.
Знесення за допомогою сталевої баби елементів будівлі або всієї
будівлі цілком здійснюється ударами кулястої, грушоподібної або гострої
сталевої баби. Знесення за допомогою канатної тяги здійснюється
додатком сили тяги від талі, лебідки, екскаватора, бульдозера за
допомогою сталевих, прикріплених до об’єкта знесення канатів. Знесення
за допомогою гідравлічного расклинивающего пристрою в наявні або
утворені пустоти (зазвичай - пробурені отвори) вводяться пристосування
для розколювання, які за допомогою гідравліки тиснуть в сторони. Ця сила
переноситься на матеріал. Знесення за допомогою гідромолота
відбувається за допомогою спеціального інструменту, наприклад зубила,
що приводиться в рух гідравлічними поршнями. Газове різання являє
собою полум’я, утворене з суміші кисню і пального газу (пропан або
ацетилену), що направляється на ділянку об’єкта або на деталі (наприклад
сталевий балки, сталевої арматури), призначені для розрізання. Знесення
будинків вибухом при якому будівля зноситься в один етап за допомогою
вибухівки застосовується тільки в тому випадку, якщо потрібно знести
цілий будинок.
Сьогодні розроблені методи «акуратного» вибухового демонтажу.
Головною особливістю технології є те, що конструкція після вибуху
руйнується всередину самої себе.
Перераховані способи є широко поширеними як в Україні, так і за
кордоном. Однак, постійно розробляються нові інноваційні способи.
Зокрема, в Швейцарії була розроблена та випробувана система, яка
дозволяє контрольовано «опускати» поверх за поверхом будиноку,
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руйнуючи його послідовно. Шуму та пилу в рази менше в порівнянні з
вибухом, а швидкість демонтажу набагато вище традиційних методів
розбирання.
Також слід зазначити, що інноваційні методики припускають збір
бою бетону та металобрухту (арматури) для його вторинної переробки.
Наприклад, в Японії відходи від знесення будівель служать для зведення
цілих насипів в морі, на яких потім будують нові міста.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПОШКОДЖЕНИХ
КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПОКИНУТИХ
ОБ’ЄКТІВ
к.т.н., проф. М. Котляр
Харківський національний університет будівництва та архітектури

судовий експерт Г. Башкіров
Харківський науково-дослідний криміналістичний центр МВС України

Актуальність проблеми. При вирішенні питань про можливість
подальшого використання неексплуатованих (занедбаних) будівель і споруд
найважливішим фактором є оцінка технічного стану, яка отримується на
підставі результатів обстеження, та є інструментом для прийняття
ефективних рішень щодо подальшого їх використання. Така оцінка може
мати якісне чи кількісне значення. Це стосується як аналізу технічного
стану (подалі ТС) будівлі в цілому, так і окремих елементів та аспектів
проведення необхідних досліджень. У сучасній нормативній літературі і
експертній практиці оцінка ТС носить, як правило, якісний характер.
Експерт на підставі візуального та/або інструментального технічного
обстеження, аналізу виявлених дефектів і пошкоджень (подалі ДП) оцінює
технічний стан за допомогою віднесення досліджуваного об'єкту до певної
відповідної категорії технічного стану. Визначення категорії ТС являється
кінцевим результатом оцінювання і є основою для розробки необхідних
заходів щодо відновлення будівлі або її ліквідації.
У
роботі
розглянуті
основні
особливості
використання
фотографування при складанні звіту експертного будівельно-технічного
дослідження. Важливість цього процесу продиктована як відсутністю
відповідної нормативної бази, яка регламентує цей процес, так і
обмеженістю існуючого науково-методичного забезпечення. Метою даного
дослідження є узагальнення досвіду використання технічного
фотографування при оцінці технічного стану покинутих об’єктів. Для
реалізації поставленої мети запропоновано вирішення наступних завдань:
систематизація різних видів фотоілюстрацій при технічному обстеженні
об’єктів; розробка заходів щодо оптимізації фотографування;
формулювання стандартних описів до фотографій; інтерпретація
результатів фотоілюстрацій в процесі формування висновків по
результатам обстеження.
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Основним напрямком оптимізації процесу діагностики пошкоджених
конструкцій при обстеженні будівель слід зазначити наступні: методика
проведення фотосесії; типова структура фотоілюстрацій; розташування
фотоматеріалів з конкретними посиланнями: набір стандартних описів під
фотоілюстраціями по кожному різновиду пошкоджених конструкцій.
При оцінці технічного стану покинутих об’єктів систематизація
фотоілюстрацій включає наступні види фото та відео зйомок: орієнтуюча;
оглядова; панорамна; вимірювальна; репродукційна; детальна. Виявлені
дефекти, пошкодження та відхилення конструкцій від проектного
положення систематизуються і класифікуються, що дозволяє визначити
технічний стан конструктивних елементів та будівлі в цілому.
ОСНОВИ РОЗРОБКИ ІНДИКАТИВНИХ ОЦІНОК РЕАЛІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО
МОНІТОРИНГУ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСУ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА СПОРУД
к.т.н., доц. А. Алейнікова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Одне з головних завдань реформування каналізаційного
господарства - це пошук шляхів забезпечення відповідного обсягу
відновлення інженерних інфраструктури, також підвищення ефективності
їх експлуатації. Система організаційно-технологічного моніторингу
стійкого функціонування комплексу каналізаційних мереж та споруд – це
комплекс організаційно-технологічних заходів, який спрямований на
спостереження за стійкістю функціонування комплексу каналізаційних
мереж та споруд на основі індикативних оцінок, які забезпечують
многофакторну діагностику його існуючого стану, як на окремих ділянках
відновлення, так і в цілому. Розвиток і відновлення каналізаційних мереж
та споруд забезпечується при виконанні принципів, а саме: чітке
формулювання цільових положень, якісних і кількісних завдань технічного
завдання, які потім стають основою для моніторингу її реалізації;
підвищення проценту відновлення каналізаційних мереж та споруд
відповідно до загальної протяжності мереж; застосування
сучасних
технології відновлення, для забезпечення стійкості функціонування
каналізаційних мереж та споруд; забезпечення
значної
частини
окупності інвестицій не за рахунок зростання тарифів, а за рахунок
зниження витрат проведення відновлювальних робіт; перенесення акценту
з контролю за динамікою тарифів на контроль за відповідністю нарахувань
відповідно до собівартості послуги транспортування стічних вод;
забезпечення балансу потреб та економічних можливостей.
Запропонована система в стратегічній перспективі спрямована на
вирішення наступних завдань: створення умов для формування та розвитку
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програми відновлення комплексу каналізаційних мереж та споруд на
короткострокові та довгострокові періоди; впровадження ефективних з
позиції техніко-економічних показників технологій відновлення лінійної
частини системи водовідведення міст; створення ефективності системи
тарифного регулювання.
Досягнення
цілей
системи
організаційно-технологічного
моніторингу стійкого функціонування комплексу каналізаційних мереж та
споруд зажадає вирішення низки завдань, серед яких можна виділити
наступні:
визначення потреби обсягів і вартості проведення
відновлювальних робіт на каналізаційних мережах та спорудах,
визначення вартісних показників, джерел фінансування, моніторингу їх
виконання і т.п.
Замовником відповідної системи можуть виступати органи місцевого
самоврядування, комунальні підприємства та експлуатуючі підприємства з
приватною формою власності.

Секція «Фундаментальні дослідження»
Підсекція «Вища математика»
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З
ЯДРАМИ, ЩО ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ СПЕЦІАЛЬНИМ УМОВАМ
к.ф.-м.н., доц. О. Аршава
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Розглянемо інтегральний оператор
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 f ( x  t ) ‒ кореляційна функція випадкового
де ядро K ( x, t )  g ( x  t )e
вхідного сигналу,  ‒ фіксований параметр. Оператор (1) може бути
представленим у вигляді:

 d2
d 
SG   2     S ( x, t )G (t , )dt ,
dx  0
 dx

де S ( x, t )  g1 ( x  t )e

 ( x t )
2

Нехай S ( x, t ) 

 f1 ( x  t )

sign( x  t )

e

 x t

‒ ядро оператора S .
e

 ( x t )
2


Тоді функції, що визначають
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СТАЦІОНАРНІ СТАТИСТИЧНІ РОЗВ'ЯЗКИ РІВНЯННЯ
КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРІЗА
к. фіз.-мат. наук, проф. А. Харченко, ст. викл. О. Бабаєва
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У низці задач математичної фізики ми зустрічаємося з такою
проблемою: функцію, яка описує випадковий процес шукають як
узагальнений розв’язок нелінійного рівняння [1]. Виникає питання, чи
існують у рівняння вимірні розв’язки і як описати міру індуковану на
множину розв’язків вихідною ймовірностною мірою [2]. Цю міру
називають статистичними розв’язками нелінійного диференціального
рівняння.
Важливе значення мають статистичні розв’язки, деякі інваріантні
відносно зсувів загалом. Такі розв’язки називають стаціонарними
статистичними розв’язками.
В роботі [3] доведено існування статистичних розв’язків рівняння
Кортевега-де Фріза
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ut  uxxx  u  ux

у смузі ПT  (t , x) : 0  t  T , x  R1 з початковою умовою

(1)

u |t 0  u0 ( x)
(2)
у цілому: тут T – будь-яке додатне число.
Основна мета цього анонсу полягає в доведенні існування
стаціонарних статистичних розв’язків задачі (1)-(2).

Теорема. Для будь-якої ймовірносної міри Радона 0 існує міра
Радона  на множині узагальнених розв’язків задачі (1)-(2), яка інваріантна
відносно зсувів за часом.
Список використаних джерел
1. С.Н. Кружков, А.В.Фаминский. Обобщенные решения уравнения Кортевега-де
Фриза // ДАН СССР. 1981. Т. 261, № 6. С. 1296–1298.
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ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВИ
ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON
ст. викл. О. Бабаєва
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Метою дослідницької роботи на даному етапі є використання мови
програмування Python для математичних дій та операцій.
Застосуємо Jupyter Notebook – це командна оболонка для
інтерактивних обчислень (рис.1). Цей інструмент може використовуватися
не лише на Python, але й на інших мовах програмування: Julia, R, Haskell і
Ruby.
Він часто використовується для роботи з даними, статистичним
моделюванням і машинним навчанням[1].

Рис. 1 – Jupyter Notebook для інтерактивних обчислень.

Нехай потрібно в Python обчислити похідні заданих функцій,
побудувати графіки функцій та графіки похідних заданих функцій:
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1) y=(x-3)4-20x; 2) y=xsin2x;
Застосуємо мову програмування Python та напишемо код програми в
Jupyter Notebook (рис.2-3) :

Рис. 2 – Обчислення похідної функції y=(x-3)4-20x.

Рис. 3 – Обчислення похідної функції y=xsin2x.

1.
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Підсекція «Хімія»
ХІМІЧНА ПРИРОДА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ КВАРЦОВИХ
ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ
д-р т.н., проф. Ю. Данченко, к.т.н., доц. Т. Обіженко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для найбільш популярних кварцових дисперсних матеріалів
кварциту Овручського родовища (КО), кварциту Нововодолазького
родовища (КТ), динасу (ДС), маршаліту (MT) визначені мінеральний
склад, морфологія поверхні, переважний розмір та питома поверхня
частинок. Будова поверхневого гідроксильно-гідратного шару кварцових
матеріалів досліджена за допомогою термогравіметричного (ТГ) та
диференціального термічного аналізу (ДТА). Кількість і кислотно-основна
характеристика поверхневих активних центрів (ПАЦ) досліджені методами
рК- і рН-метрії.
Встановлено, що механізми фізичної і хімічної адсорбції молекул
води на поверхні усіх кварцових дисперсних матеріалів є ідентичними та
не залежать від мінеральної природи домішок. Очевидно, на механізм
адсорбції молекул води впливає тільки спосіб (термічний або механічний)
обробки або підготовки дисперсного матеріалу. Також встановлено, що
товщина поверхневого гідратного шару залежить тільки від способу
обробки кварцових дисперсних матеріалів і не залежить від мінерального
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складу. Показано, що товщина поверхневого гідроксильного шару у
2–3 рази перевищує товщину гідратного шару для всіх кварцових
матеріалів, а кількість хімічно адсорбованої води залежить від мінеральної
природи домішок. Наявність глинистих мінералів монтморилоніту і
каолініту зумовлює найбільшу товщину гідроксильного шару кварциту.
Товщина поверхневого гідроксильно-гідратного шару кварцових
дисперсних матеріалів визначається кількістю хімічно адсорбованої води,
тобто товщиною гідроксильного шару і, відповідно, також залежить від
природи супутніх мінералів.
Встановлено, що кислотно-основна характеристика поверхні
кварцових матеріалів суттєво залежить від хімічної природи супутніх
мінералів. Експериментально показано, що найбільшою кислотністю
характеризується поверхня КН, у складі якого міститься монтморилоніт.
На поверхні КН окрім нейтральних ПАЦ, виявлені сильно-кислотні ПАЦ з
рK≈-0,5–1,5 та лужні ПАЦ з рK≈9–10. Слабко-лужний характер поверхні
КО зумовлений тим, що при наявності монтморилоніту до складу входять
домішки каолініту. Найбільшою лужністю відрізняються поверхні ДС та
MT, що зумовлено наявністю на поверхні великої кількості ПАЦ з
рK≈9–11. Встановлено, що кислотно-основні властивості поверхні
кварцових дисперсних матеріалів не залежать від товщини поверхневого
гідроксильно-гідратного шару.
В'ЯЗКОПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИУРЕТАНОВИХ
МАТЕРІАЛІВ
к.т.н. А. Скрипинець, к.т.н., доц. Ю. Попов, к.т.н., доц., Н. Саєнко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Модифікація
полімерних
епоксидних
матеріалів
дозволяє
отримувати матеріали з необхідним комплексом властивостей шляхом
варіювання типів і структури компонентів-модифікаторів. Найбільш
ефективним способом модифікації епоксидних композитів є введення в їх
структуру олігомерів з уретановими ланками, що дозволяє цілеспрямовано
поліпшити пружно-деформаційні характеристики епоксидних полімерів.
Таким чином, регулювання в'язкопружних властивостей можливо досягти
не тільки за рахунок синтезу нових полімерних матеріалів, але і за
допомогою модифікації структури і властивостей вже відомих полімерних
матеріалів.
Відомо,
що
в'язкопружні
характеристиками
визначаються
показниками: тангенсом кута механічних втрат (tgδ), динамічним модулем
зсуву (G') і модулем втрат (G''). Внутрішні механічні втрати енергії
обумовлені молекулярними релаксаційними процесами, що проявляються
при фазовому зсуві між напругою і деформацією в матеріалі та пов'язані з
початком сегментальної рухливістю головною полімерного ланцюга.
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В'язкопружні властивості епоксиуретанових полімерів були
досліджені методом динамико-механічного аналізу (ДМА) на крутильному
маятнику при частоті 1 Гц в інтервалі температур від -110˚С до 100 ˚С. В
результаті досліджень отримані температурні залежності модуля зсуву і
тангенса кута механічних втрат.
В якості об’єктів дослідження були обрані епоксидний олігомер
марки ЕД-20 і олігоефірціклокарбонат (ОЦК) марки Лапролат-803. Для
отвердження епоксиуретанових композицій використовували отверджувачі
аміного типу діетілентріамін в стехіометричній кількості.
Показано, із збільшенням вмісту епоксидіанового олігомеру ЕД-20 у
суміші з ОЦК з 10:90 до 30:70 мас.%. температура склування Т СК(пік tgδ)
епоксиуретанових композицій спочатку знижується на 5 оС, проходячи
через мінімум при вмісті 20% мас.ЕД-20, а потім зміщується в область
більш високих температур на 11 оС з одночасним розширенням піку tgδ і
зменшенням максимальних значень. При цьому для складу ЕД-20: ОЦК=
20:80 мас.% спостерігається звуження піку механічних втрат і збільшення
максимального значення tgδ до 0,98. Подібна одночасна зміна зазначених
характеристик піку механічних втрат вказує на зростання кооперативності
процесу розморожування молекулярної рухливості основних сегментів
ланцюга сітчастого полімеру, що характерно для полімерів з більш
однорідною структурою. З іншого боку, при цьому співвідношенні в
високоеластичному стані найбільший рівень tgδ характерний для
композиції складу ЕД-20: ОЦК= 30:70 і складає близько 0,45.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПОКСИПОЛІМЕРНОГО
ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ КОНСТРУКЦІЙ З
КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ
к.т.н. А. Скрипинець, д-р т.н., проф., Ю. Данченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В сучасній практиці широке поширення набуває клеєна деревина, яка
отримується шляхом склеювання фенолоформальдегідним клеєм листів
лущеного шпону хвойних порід [1]. Технологія виробництва клеєної
деревини цього типу дозволяє знизити негативний вплив природних
недоліків деревини, істотно підвищити її міцнісні показники.
Однак суттєвими недоліками таких клеєних дерев'яних конструкцій в
умовах підвищеної вологості є низька стійкість до води і агресивної дії
навколишнього середовища, водних розчинів та біопошкодження.
Перспективним напрямком комплексного вирішення даних проблем
є розробка епоксиполімерного покриття з підвищеними корозійностійкими
властивостями для захисту конструкцій з клеєної деревини в умовах
підвищеної вологості.
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Склад такого покриття містить: епоксидний олігомер марки ЕД-20
амінний отверджувач ПЕПА та модифікуючу добавку на основі
кремнійорганічного зв'ячуючого. В якості антипірену використовується
ПФА в кількості від 10 до 20 мас.ч. Для надання композиції
грибостійкості використовували біоцид на основі гуанідина в кількості 0,25 мас.ч.
Для визначення стійкості до дії води та водних розчинів зразки балок
марки Ultralam (30х30х70 мм) з покриттям і без нього витримувалися при
температурі 18-25 ˚С в дистильованої воді і в розчині, сольовий склад
якого імітував морську воду. Дослідження зразків в агресивних
середовищах (в умовах 10%-й H2SO4, 10%-й NaOH, 10%-й NaCl)
проводилися протягом 2000 годин по ГОСТ 12020-72.
В результаті проведених досліджень на водо- і хімстійкість
встановлено, що при використанні захисного покриття стійкість дерев'яних
балок до дистильованої і морської води підвищується більше ніж на два
порядки, забезпечуючи цілісність дерев'яних виробів і конструкцій,
захищаючи торці і не викликаючи викривлення матеріалу.
В умовах середнього ступеня агресивності середовища (в умовах
10%-й H2SO4, 10%-й NaOH, 10%-й NaCl) нанесення на дерев'яні
конструкції розробленого епоксиполімерного покриття забезпечує високі
показники біо- і хімкорозійностійкого захисту.
Список використаних джерел:
1. Андронов В.А. Оценка эффективности применения эпоксидных полимерных
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КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ АСПЕКТИ ХІМІЧНОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ
ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
д-р т.н., проф. Ю. Данченко, к.т.н., доц. Т. Обіженко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

З аналізу літературних джерел випливає, що технологічна та
економічна ефективність очистки стічних вод молокозаводів в значній мірі
залежить від етапу первинної хімічної очистки. Ефективність цього етапу
визначається наступними факторами: кислотністю середовища, природою
та концентрацією хімічних реагентів, технологією і послідовністю
додавання реагентів тощо. Тому виявлення колоїдно-хімічних
закономірностей первинної обробки стічних вод хімічними реагентами є
важливою науково-практичною задачею.
Для дослідження обрано стічні води молокопереробного
підприємства Сумської області. Для реагентної обробки обрані найбільш
поширені на практиці хімічні реагенти: алюміній сульфат Al 2(SO4)3, ферум
сульфат FeSO4, ферум хлорид FeCl3 у вигляді 5% водних розчинів. В якості
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лужної добавки використовувався натрій гідроксид NaOH у вигляді 5%
водного розчину. Для прискорення утворення осаду (шламу)
використовувався флокулянт неіонний поліакриламід у вигляді 0,05%
водного розчину. Ефективність обробки досліджувалась за водневим
показником рН, прозорістю та кількістю етеророзчинних речовин.
Встановлено, що механізм адсорбції етеророзчинних речовин на
поверхні гідроксидів заліза відрізняється від механізму адсорбції на
поверхні гідроксиду алюмінію. У випадку гідроксидів заліза процес
вилучення етеророзчинних речовин в значній мірі залежить від рН
середовища і зростає при підвищенні лужності стічної води. При цьому
ефект очистки зростає на 2-10%. На процес адсорбції етеророзчинних
речовин на поверхні гідроксиду алюмінію рН середовища практично не
впливає. При цьому ефект очистки зростає на 0,5-2%. Найбільший вплив
рН середовища спостерігається при концентрації реагентів 100-150 мг/л.
При додаванні реагентів з концентрацією 200 мг/л ефект очистки
несуттєво залежить від рН середовища. Але саме ця концентрація
забезпечує максимальний ефект очистки в усіх випадках. Найбільший
ступінь очищення від етеророзчинних речовин 87-88% забезпечується
додаванням заліза хлориду в концентрації 150-200 мг/л при рН середовища
9,5-10. Встановлено, що додавання FeCl3 забезпечує утворення найменшої
кількості осаду (шламу) близько 18%, а також найбільшу прозорість
очищеної стічної води. Більший ефект очистки при додаванні ферум
хлориду можна пояснити наступними причинами. Очевидно, на відміну від
FeSO4 та Al2(SO4)3 при гідролізі FeCl3 утворюється колоїдна дисперсна
система з частинками дисперсної фази з великою питомою поверхнею. Це
забезпечує їх найбільшу адсорбційну здатність і, відповідно, найвищий
ступінь очистки стічних вод.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНІ ДИСПЕРСНИХ РОСЛИННИХ
ВІДХОДІВ
д-р т.н., проф. Ю. Данченко, інж. А. Карєв
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Проведені експериментальні дослідження хімічної природи та
поверхневих властивостей дисперсних відходів рослинного походження –
гречаного лушпиння, вівсяного лушпиння, деревного борошна та борошна
хвої. ІЧ-спектроскопічні дослідження дозволили визначити характерні для
целюлозовмісних матеріалів смуги поглинання. Встановлено, що серед
атомних груп, які входять до складу компонентів відходів та зумовлюють
кислотно-основні поверхневі властивості, переважають оксигенвмісні
групи −ОН, −С−О− та −С=O. Атомні групи знаходяться у складі складних
функціональних груп: карбоксильних, складних етерних або альдегідних.
Встановлено, що на поверхні відходів присутній гідроксильно-гідратний
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поверхневий шар функціональних груп Бренстеда з широким спектром
кислотно-основних
властивостей.
Методом
потенціометричного
титрування водних суспензій за способом Паркса − Бобиренка досліджені
кислотно-основні характеристики поверхневих функціональних груп.
Встановлено, що всі досліджувані дисперсні матеріали відносяться до типу
«поліфункціональне тверде тіло». Гідролітичні адсорбційні процеси, які
спостерігаються в процесі титрування суспензій відбуваються на межі
поділу фаз і відображають кислотно-основні характеристики поверхневих
функціональних груп. Показано, що поверхневий шар складається з
функціональних груп з близькими значеннями констант кислотної
дисоціації. На поверхні відходів додатково виявлені функціональні групи
кислого характеру: на поверхні ГЛ − групи з pKa≈4,37−5,66, на поверхні
БХ − групи з pKa≈4,49−4,90, а на поверхні ДБ − групи з pKa≈3,91−4,30.
Загалом, за результатами потенціометричного титрування встановлено, що
кислотність поверхні відходів зменшується у ряду ДБ>БХ>ГЛ>ВЛ. Цей
ряд збігається з рядом, в якому зменшується сумарний вміст целюлози і
лігніну та зростає стійкість наповнювачів до термоокислювальної
деструкції. Виявлено, що зміна швидкості гідролітичних процесів у
суспензіях на межі поділу фаз в залежності від вмісту відходів описується
ступеневими функціями. Встановлено, що швидкість гідролітичних
процесів зменшується в ряду ВЛ>БХ>ГЛ>ДБ та зворотньопропорційно
залежить від концентрації функціональних груп на поверхні.
Встановлено, що для ефективного застосування досліджуваних
дисперсних відходів у композиційних матеріалах та в якості адсорбентів
для вилучення забруднюючих речовин з рідин необхідні дисперсійні
середовища з наступними діапазонами водневого показника: для ГЛ –
рН>4,4; ВЛ − рН>6,4; ДБ − рН>3,9; БХ − рН>4,5. При цьому доцільно
використовувати дисперсійні середовища з якомога більшими значеннями
водневого показника.
ДЕКОРАТИВНО-ЗАХИСНІ ЕПОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ
ВІДНОВЛЕННЯ І РЕСТАВРАЦІЇ НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ
д-р т.н., проф. Ю. Данченко, к.т.н., А Скрипинець, к.т.н. О. Барабаш
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Для виготовлення реставраційних декоративно-захисних 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. Для отримання
реставраційних матеріалів, які імітують зовнішній вигляд натурального
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каменю, використовувались неорганічні кристалічні оксидні, глинисті і
кварцові наповнювачі. Обрані кварцові наповнювачі − кварцовий пісок і
маршаліт, у разі додавання яких у композицію після твердіння виходять
матеріали з матовою поверхнею молочного або молочного з рожевим
відтінком кольорів. Такі матеріали можуть використовуватися для
реставрації білого і рожевого мармуру. У випадку застосування глинистих
дисперсних наповнювачів − діабазового порошку і каоліну можна
отримувати матеріали темно-сірого і темно-бежевого кольору відповідно.
Такі матеріали можуть застосовуватися для відновлення і реставрації
сірого граніту, сірого мармуру, пісковику та ін. Використання оксидних
наповнювачів дозволяє отримувати матеріали червоно-коричневого
(червоний шлам) і блідо-оранжевого (рутил) кольорів. Ці композити
можуть застосовуватися для реставрації червоного граніту та червоного
мармуру. Наповнені композиції готувалися шляхом змішування
попередньо зважених компонентів (епоксидної смоли, амінного твердника
і наповнювача) до однорідної суміші. Потім композиція може наноситися
шпателем на поверхню або заливатися у форми. Твердіння здійснювалося
на повітрі при температурі 20-25°С протягом 72 годин і після цього
додатково 4 години при температурі 200°С. Готувалися композити з
вмістом наповнювачів 10 об.%.
В результаті досліджень встановлено, що стійкість до високих
температур та поглинальна здатність наповнених композитів у воді та
водних кислих і лужних середовищах у значній мірі залежать від
дисперсності, хімічної і мінеральної природи неорганічних наповнювачів,
а також від будови поверхні частинок. Виявлено, що для одержання
епоксидних полімерних композиційних матеріалів з підвищеною стійкістю
до високих температур та зі зниженою поглинальною здатністю необхідно
використовувати оксидні або глинисті наповнювачі.
ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ ПОКРИТТЯ В ЯКОСТІ ДЕКОРАТИВНОЗАХИСНОЇ ОБРОБКИ ФАСАДІВ БУДІВЕЛЬ
к.т.н., доц. Н. Саєнко, к.т.н., доц. Р. Биков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали широко застосовуються в
будівництві для декоративно-захисної обробки оштукатурених фасадів
будівель. Згідно відомої теорії фасадного захисту Кюнцеля [1] правильний
баланс між паропроникністю та капілярною проникності щодо дії рідкої
води є необхідною умовою високої довговічності покриттів. Відповідно до
теорії захисту фасаду по Кюнцелю верхні межи приймаються рівними для
W-показника як max 0,5 кг/(м2∙ч0,5) і для Sd-показника – max 2,0 м. Крім
того, щоб забезпечити будівельно-фізичне рівновагу фасаду для покриття
повинне виконуватися наступна умова:
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Мета дослідження – оцінити будівельно-фізичні властивості
теплоізоляційних водно-дисперсійних лакофарбових покриттів (ВД-ЛФП)
та можливість їх використання для декоративно-захисної обробки
оштукатурених фасадів будівель.
Одержані результати надано у формі діаграми Кюнцеля, та здійснено
класифікацію теплоізоляційних ВД-ЛФП згідно з ISO 1062-1.

Рис. Парна кореляція будівельно-фізичних властивостей теплоізоляційних ВД-ЛФП в
координатах діаграми Кюнцеля

Методами випробувань, виконаними згідно з міжнародними
стандартами EN ISO 7783 та ДСТУ EN 1062 досліджено можливість
використання теплоізоляційних водно-дисперсійних лакофарбових
покриттів в якості декоративно-захисної обробки оштукатурених фасадів
будівель. Досліджувані теплоізоляційні покриття, згідно теорії фасадного
захисту Кюнцеля, відповідають будівельно-фізичній рівновагі фасаду.
Список використаних джерел:
1. Künzel H.M., Fitz C., Krus M. Feuchteschutz verschiedener Fassadensysteme.
Beanspruchungen, Systemanforderungen, Langzeitbeständigkeit // Deutsches Institut für
Normung e.V. Fassadensanierung. Praxisbeispiele, Produkteigenschaften, Schutzfunktionen.
Beuth Verlag, 2011. S. 29-51.

ЗАЛЕЖНІСТЬ АДГЕЗІЙНО - МІЦНОСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ ВІД
СПІВВІДНОШЕННЯ СИЛІКАТНИХ НАПОВНЮВАЧІВ
к.т.н., доц. Р. Биков, к.т.н., доц. Н. Саєнко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Властивості лакофарбових покриттів багато в чому залежать від
характеру взаємодії матеріалу плівки з підложкою – типу зв'язків, що
виникають між ними. Ступінь цієї взаємодії, пов'язаної з природою
лакофарбового матеріалу, мінеральних наповнювачів і характером
поверхні, що захищається, визначає повноту її змочування, яка
проявляється
у
багатьох
показниках
покриттів:
покривність,
водопоглинання, адгезія і захисно-декоративні властивості [1-3].
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Актуальним науково-практичним завданням є вивчення впливу
силікатних наповнювачів на характер адгезійних взаємодій лакофарбових
покриттів на водній основі (ЛП-ВД).
На рис. 1 представлені поверхні відгуку адгезійної міцності
(σвід, МПа) ЛП-ВД від ступеня наповнення алюмосилікатними
мікросферами (МС) та гідрофобізованого аеросилу.

а)

б)

Рис. 1. Поверхні адгезійної міцності ЛП-ВД від вмісту силікатних наповнювачів

Введення мікросфер до 20 мас.% приводить до збільшення адгезійної
міцності. Введення гідрофобізованного Аеросилу призводить до
незначного зниження адгезійної міцності ЛП-ВД (на 10-15%), що, мабуть,
пов'язано з утворенням на межі поділу адгезив-підложка гідрофобізованих
ділянок.
1.
2.
3.

Список використаних джерел:
Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. М.:Химия, 1977.304с.
Берлин А.А., Басин В.Е. Основы адгезии полимеров. М.: Химия, 1974. 392 с.
Золотов М.С., Любченко М.А. Улучшение свойств составов воднодисперсионных красок для защитно-декоративных покрытий. // Комунальне
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КРИТЕРІЙ ФАСАДНОГО ЗАХИСТУ ЗА ТЕОРІЄЮ КЮНЦЕЛЯ
к.т.н., доц. Н. Саєнко, к.т.н., доц. Р. Биков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Згідно відомої теорії фасадного захисту Кюнцеля [1] баланс між
високою паропроникністю та низькою капілярною проникністю 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.
Відповідно до теорії захисту фасаду по Кюнцелю верхні межи
приймаються рівними для W-показника як max 0,5 кг/(м2∙ч0,5) і для Sd242

показника – max 2,0 м. Обидві характеристики, з одного боку, діляться на
класи, з іншого боку, ставляться в співвідношення один з одним.
Крім того, щоб забезпечити будівельно-фізичне рівновагу фасаду для
покриття повинне виконуватися наступна умова: WSd0,1, (кг/(м2год0,5)).
Схематично цей баланс демонструється парною залежності відповідних
показників у формі діаграми (рис. 1), де положення параметрів біля
початку координат вважається оптимальним.

Рис. 1. Діаграма по Кюнцелю

Діаграма по Кюнцелю пов'язує між собою три фізичних параметра
зовнішнього покриття: паропроникність Sd, водопоглинання W, швидкість
висихання WSd.
Список використаних джерел:
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АНАЛІЗ СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИХ ПОКРИТТІВ БУДІВЕЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
к.т.н., доц. Р.О. Биков, к.т.н., доц. Н.В. Саєнко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Зважаючи на зростання обсягів виробництва ВДП за останні роки в
Україні, актуальним є максимальне використання сировини вітчизняного
походження у їх складі. Україна володіє потужною сировинною базою
силікатів і карбонатів, що підтверджується великою кількістю кар’єрів,
значними запасами та обсягами видобування. Тому найбільш
перспективними для вітчизняних виробників ВДП є крейда осадового
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походження та первинні збагачені каоліни як перспективні карбонатні і
силікатні наповнювачі.
Передумовою вибору наповнювачів для створення нових
вітчизняних ВДП є наявність достатньої кількості сировини для їх
виробництва та властивості отриманих наповнювачів. Кристалічний
мармур й аморфна крейда природного походження займають за різними
даними від 75 до 90% загального обсягу всіх наповнювачів, які
використовуються у виробництві ЛФМ. Силікати (каолін, тальк, слюда) –
10–15%.
Необхідною умовою при виборі наповнювачів є їх хімічна сумісність
з плівкоутворювачем та іншими компонентами ВДФ. У системі повинна
бути якісна і кількісна відповідність між активними центрами поверхні
наповнювачів і пігментів та функціональними групами диспергаторів і
плівкоутворювача.
Ефективним є використання суміші, яка складається з двох
наповнювачів, що мають різну форму і розмір частинок. За правильного
вибору розміру частинок наповнювачів дрібні частинки розподіляються
всередині збагачених плівкоутворювачем ділянок, утворених більшими
частинками, і витісняють плівкоутворювач. Таки чином, забезпечується
формування щільної структури покриття. Модифікація поверхні
наповнювача дає можливість знизити внутрішні напруги. Стосовно до
кожного виду полімерного плівкоутворювача необхідна специфічно
спрямована зміна фізико-хімічних властивостей поверхні силікатів і
карбонатів з метою отримання оптимального ліофільно-ліофобного
балансу.
Таким чином, за рахунок цілеспрямованого підбору карбонатів і
силікатів як мінеральних наповнювачів, зміни властивостей їх поверхні
шляхом адсорбційного модифікування, вибору ефективних методів
поєднання з водними дисперсіями полімерів можливе створення захиснодекоративних покриттів, що мають комплекс бажаних фізико-хімічних і
експлуатаційних властивостей.

244

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДНОДИСПЕРСІЙНИХ ПОКРИТТІВ ВІД СПІВВІДНОШЕННЯ
НАПОВНЮВАЧІВ ГІДРОФІЛЬНОГО ТА ГІДРОФОБНОГО
ХАРАКТЕРУ
к.т.н., доц. Ю.В. Попов, к.т.н., доц. Р.О. Биков, к.т.н., доц. Н.В. Саєнко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Полімерні композиційні покриття, що використовують у своєму
складі порожнисті мікросфери, погано зберігають однорідність
підготовленого до нанесення складу при тривалому зберіганні і
транспортуванні (кінетична стійкість), оскільки порожнисті мікросфери
витісняються на поверхню, що призводить до ускладнення технології
нанесення покриттів на поверхні.
Крім того, зазначені мікросфери, при перемішуванні у складі
композиційного матеріалу, часто руйнуються, утворюючи в композиції
нефункціональний осад, який передбачає погіршення теплозахисних
властивостей отриманого покриття.
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.
Метою роботи було – вдосконалення технологічного циклу
приготування та підвищення кінетичної стійкості теплоізоляційних воднодисперсійних полімерних покриттів без додаткових технологічних стадій
обробки порожнистих мікросфер, введенням поверхнево-активних речовин
та стабілізаторів, за рахунок використання гідрофобізованного аеросилу та
збереження цілісності порожнистих мікросфер, що є визначальним
фактором їх теплоізоляційних властивостей.
Удосконалено
спосіб
приготування
високонаповнених
теплоізоляційних акрилових дисперсій через сумісне використання
алюмосилікатних мікросфер та гідрофобізованого аеросилу шляхом
змішування компонентів у єдиному технологічному циклі, що дає змогу
отримувати однорідні суміші з поліпшеними та стабільними
технологічними
й
експлуатаційними
властивостями.
Введення
гідрофобізованого аеросилу допомагає оминути етап додаткового
оброблення гідрофільних алюмосилікатних мікросфер, підвищити термін
зберігання високонаповнених акрилових дисперсій без втрати однорідності
та зберегти цілісність алюмосилікатних мікросфер на стадії змішування,
що є визначальним фактором їхніх теплоізоляційних властивостей.
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Секція «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
МАТЕМАТИЧНА ТА АЛГОРИТМІЧНА ПІДТРИМКА ПРИ
РОЗРОБЦІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПІДСИСТЕМИ ВИБОРУ
МЕТОДУ ВІДНОВЛЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
канд. техн. наук, доц. Дмитро Бондаренко, ст. викл. Олена Мерлак
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Задача обґрунтування вибору методу відновлення підземних
комунікацій з метою ефективного використання всіх видів ресурсів
підприємства з кожним роком набуває своєї актуальності. Пропонується
розробка автоматизованої підсистеми вибору методу відновлення
підземних інженерних мереж, в основу якої покладено алгоритм, що
порівнює параметри ділянки з характеристиками методу.
Перевірка можливості застосування окремого методу відновлення
для введеної користувачем ділянки визначається на основі відповідності
параметрів ділянки обмеженням, заданим у методі. Модель визначення
методу відновлення представлена наступними формулами:
,
,
,
,
.

Змінні Оi1…Оi4 є булевими. Цільова функція моделі визначається
диз’юнкцією цих змінних, значення 0 цільової функції говорить про
можливість використання методу для відновлення ділянки [1].
Для реалізації було побудовано наступні алгоритми:
 перевірки відповідності параметрів метода до параметрів ділянки;
 додавання елементу в початок лінійного списку;
 видалення елементів з лінійного списку за його порядковим
номером;
 виведення параметрів методів, що зберігаються у списку;
 видалення зі списку всіх його елементів та очищення списку.
Список використаних джерел:
1. Старкова О.В., Бондаренко Д.О., Литвиненко Є.М., Мерлак О.В. Програмний
модуль вибору методу відновлення підземних інженерних мереж // Наук. вісник
будівництва. 2021. Т. 103, № 1. С. 119-226.
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ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДУЛЯ ДЛЯ ВИБОРУ МЕТОДУ
ВІДНОВЛЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
д-р техн. наук, проф. Ольга Старкова, доц. Євген Литвиненко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасний світ неможливо уявити без застосування інформаційних
технологій. Різноманітні програмні засоби постійно впроваджуються у
процес діяльності сучасних підприємств, що не оминуло і підприємства
комунальної сфери. Однією з актуальних задач є вибір методу відновлення
підземних інженерних мереж, автоматизація розв’язання якої є метою
комп’ютерної програми, що пропонується для реалізації.
З метою побудови програми було обрано об’єктно-орієнтований
підхід та побудовано об’єктно-орієнтовану модель, яка складається з
шести класів та двох користувацьких типів даних. Для реалізації методів
класів моделі було розроблено відповідні математичні моделі та
алгоритми.
У якості середовища програмування для побудови комп’ютерної
програми було обрано мову програмування Delphi.
На основі об’єктно-орієнтованої моделі була створена програма, яка
складається з семи модулів (рис. 1).

Рисунок 1 – Модулі програми

Розроблені модулі містять дванадцять класів та два користувацьких
типи даних.
Робота створеної комп’ютерної програми «Vibor» [1] була перевірена
на тестових даних та під час розв’язання реальних виробничих задач і
довела свою ефективність.
Список використаних джерел:
1. А. с. № 92868 Україна. Комп’ютерна програма «Vibor» / Є.М. Литвиненко,
О.В. Мерлак, О.В. Старкова. Заявл. 09.10.2019; опубл. 27.11.2019, Бюл. № 55.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В
ОЦІНЮВАННІ РИЗИКІВ
канд. техн. наук, доц. Ганна Солодовник
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Збір та обробка інформації необхідні для підготовки та ухвалення
рішень, реалізація яких має призвести до певної мети. В загальному
випадку досягнення мети – це переведення об’єкта управління з
теперішнього в бажаний стан. Раціональні рішення передбачають
побудову траєкторії такого переведення з найменшими витратами
ресурсів. Проте внутрішні та зовнішні чинники через збурюючи сигнали
на об’єкт управління відхиляють його від запланованої траєкторії. Крім
того, під час підготовки та прийняття рішень у суб’єкта управління, як
правило, відсутня повна та достовірна інформація про стани об’єкта
управління та зовнішнього середовища, тобто про умови реалізації рішень.
Означені факти обумовлюють необхідність урахування неповноти
інформації та ризиків під час прийняття управлінських рішень, що
передбачає проведення кількісного оцінювання зовнішніх та внутрішніх
відносно об’єкта управління ризиків.
Кількісне оцінювання ризиків є проміжним етапом між якісним
аналізом та управлінням ризиками. Визначають два основних напрями
кількісного оцінювання ризиків: об’єктивними методами та суб’єктивними
методами. Перші доцільно використовувати за наявності інформації щодо
функціонування об’єкта управління або систем, що є його аналогами в
минулі періоди часу. За відсутності такої інформації під час оцінювання
ризиків прийнято застосовувати суб’єктивні методи, до яких належать
методи експертного оцінювання. В даному випадку «вимірювальним
приладом» кількісної оцінки ризиків є експерти, що є фахівцями та мають
досвід у певні галузі, в якій функціонує об’єкт управління.
Інтелектуальну складову роботи експертів втілено в експертні
системи, а саме акумуляція знань та емпіричного досвіду фахівців в
конкретних предметних областях, а також тиражування цих знань та
досвіду під час консультування менш кваліфікованих користувачів.
Експертні системи є втіленням в ЕОМ компоненти досвіду експерта, яка
заснована на знаннях, в такій формі, що машина може дати інтелектуальну
пораду або прийняти інтелектуальне рішення. Головною властивістю
таких систем є здібність до пояснення ходу міркувань зрозумілим для
користувача чином.
Розв’язання задачі оцінювання ризиків засобами штучного інтелекту
полягає у програмуванні, яке засноване на формальних правилах
виведення. Як правило, для написання таких програм використовуються
дескриптивні мови такі як PROLG або LISP, або програмні оболонки такі
як VP-Expert, засоби яких дозволяють шляхом формалізації та введення
знань представляти та аналізувати дані з різних предметних областей.
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АЛГОРИТМ ПОШУКУ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА,
ЯКИЙ СПРОЩУЄ ПРОЦЕС ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА УЧАСТЬ В
ПРОЄКТІ
канд. техн. наук, доц. О. Венгріна, канд. техн. наук, доц. Н. Долгова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Дослідження спрямоване на вирішення питання пошуку та відбору
учасників команди ІТ-проєкту, адже реалізація будь-якої ідеї неможлива
без відбору кваліфікованих фахівців для команди ІТ-проєкту.
Алгоритм пошуку рекомендацій для користувача містить наступні
кроки.
Крок 0: нехай
– оцінка
важливості k-го критерію,
– еталонне
значення k-го критерію.
Крок
1:
знайдемо
значення
скалярного критерію для мінімальних
значень оцінки вимог за формулою 2.
Отримали значення скалярного критерію
E.
Крок
2:
знайдемо
значення
скалярного критерію для кандидатів на
участь
в
проєкті
за
формулою
1.
Отримали
вектор скалярних критеріїв t.
Крок 3: вилучимо зі списку
кандидатів на участь в проєкті, значення
скалярних критеріїв яких менші за
мінімальне, відсортуємо кандидатів на
участь в проєкті за спаданням критерію.
Отримані
користувачі
будуть
рекомендацією для поточної вакансії.
На цьому
закінчується.

робота

Блок-схему
проілюстровано на рис. 1.

алгоритму
алгоритму

Рис. 1. Блок-схема алгоритму пошуку
рекомендацій для користувача

Таким чином наведений алгоритм значно спрощує ранжування та
відбір кандидатів на участь в проєкті за заданими керівником критеріями.
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У подальшому розроблений алгоритм увійде до веб-сервісу, який
спрямований на організацію комунікації між учасниками команди з
розробки проєкту
БЕЗПЕКА КРИПТОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ
ПІДВИЩЕННЯ
доц. Надія Гречко
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Криптографічні алгоритми та протоколи з відкритим ключем широко
застосовуються для захисту інформації. Вони використовують
односторонні функції з секретом, як от задача факторизації (ЗФ) і
дискретного логарифмування (ЗДЛ). Основний параметр криптографічних
алгоритмів і протоколів – стійкість, яка оцінюється трудомісткістю W
алгоритму рішення обчислювально-складної задачі. Однак існує
ймовірність P появи обчислювально ефективного алгоритму рішення для
даної задачі. Тому у якості інтегрованого показника безпеки криптосхем
беруть відношення W/P. У цьому випадку підвищення безпеки досягається
шляхом підвищення трудомісткості W або зменшення ймовірності P.
Першим способом підвищення безпеки є розробка обчислювальноскладних задач нових типів з більш високою трудомісткістю рішення.
Другим способом підвищення безпеки є розробка таких криптосхем, злом
яких потребує одночасного вирішення двох обчислювально-складних
задач. Найочевиднішим підходом є механічне комбінування криптосхем,
заснованих на задачах різного типу (наприклад RSA, а потім Ель-Гамаля),
хоча він має ряд негативних властивостей: збільшення кількості
обчислювальних операцій, необхідність зберігання декількох секретних
ключів тощо. Другий підхід полягає в використанні простого модуля
спеціальної структури в ЗДЛ, при цьому можливо використовувати
завдання добування кореня або обчислення оберненого числа по модулю
функції Ейлера, які потребують знання її факторизації. В якості нового
підходу використовується складений модуль n, що є добутком двох
сильних простих чисел pq, в ЗДЛ – y = xmod n. Для розв’язання ЗДЛ по
складеному модулю необхідно вирішити дві незалежні задачі: ЗФ числа n і
ЗДЛ по простому модулю (двічі по mod p і mod q). Якщо параметри
розглянутих задач обираються так, що обчислювальна трудомісткість ЗФ і
ЗДЛ по модулю p або q виявиться не нижче деякого рівня стійкості, тоді
розв’язання однієї із задач не призводить до злому криптосхеми.
Трудомісткість факторизації числа n=pq, для двох сильних простих чисел
p і q, визначається розміром меншого з них. Даний підхід був застосований
до побудови наступних криптосхем: відкрите узгодження секретного
ключа; відкрите шифрування; індивідуальна, сліпа, колективна
електронно-цифрові підписи; протоколи з нульовим розголошенням;
комутативне шифрування.
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Серед завдань, з якими стикаються комунальні служби міст та
населених пунктів України, перші рядки у рейтингу займають питання
забезпечення безперебійного функціонування мереж водовідведення.
Автоматизація обробки даних досліджень стану каналів та ранжирування
ділянок за характером та ступенем їх пошкодження є актуальною задачею
сьогодення. Залучення методів інтелектуального аналізу даних та ІТтехнологій до розв’язання практичних задач є вдалим прийомом, що
дозволяє знайти оптимальні рішення та скоротити витрати за рахунок
впровадження наукоємних технологій.
Запропонована авторами система визначення класу пошкоджень
ділянок мережі водовідведення дозволяє здійснити розподіл ділянок
мережі водовідведення за кластерами за методом методом k-середніх з
подальшим визначенням пріоритетності проведення ремонтних робіт.
При створені веб-додатку були використані наступні інструменти:
– фреймворк Apache Maven, призначений для автоматизації збирання
проектів на основі опису їх структури в файлах на мові POM;
– контейнер сервлетів з відкритим вихідним кодом Tomcat, який
дозволяє запускати веб-додатки та містить ряд програм для
самоконфігуровання;
– система тестування мови програмування Java TestNG;
– бібліотека для модульного тестування програмного забезпечення
на мові Java JUnit та її розширення DBUnit;.
– набір інструментів для створення сайтів і веб-додатків Bootstrap;
– середовище на основі Java з відкритим вихідним кодом Spring
Boot.
Система базується на основних критеріях, принципах та
методологічному інструментарії класифікації потенційних об’єктів
реновації, що висвітлені в [1-2] та алгоритмах кластерного аналізу.
Планується застосовувати спроектовану систему для аналізу ділянок
мережі водовідведення як в режимі реального часу так і для складання
планів проведення реноваційних робіт.
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Характерною рисою розподілених систем є можливість часткової
відмови через збій роботи одного з компонентів системи. Тому при
проектуванні такого роду систем вкрай важливо передбачити в них
можливість автоматичного відновлення після часткових відмов. У процесі
відновлення розподілена система повинна продовжувати працювати з
рівнем якості не нижче заданого, зберігаючи в разі відмов окремих
компонентів заявлений ступінь функціональності. Сучасні інформаційні
системи повинні відповідати жорстким умовам щодо надійності й
відмовостійкості навіть при достатньо щільному трафіку. Це, в свою чергу
накладає певні вимоги як до програмної, так і до апаратної частини
розподілених систем. Очевидно, що створити абсолютно надійну систему
технічно неможливо, проте для кожної системи мають бути вжиті
обґрунтовані заходи підвищення надійності, зокрема такі, що стосуються
виявлення «вузьких місць» – критичних вразливостей.
Так як процеси функціонування елементів складної розподіленої
системи носять імовірнісний характер, то для адекватної оцінки їх
відмовостійкості пропонується використовувати рішення і напрацювання
теорії ймовірностей і математичної статистики, а саме теорії марковських
процесів.
Як приклад застосування теорії стаціонарних процесів для виявлення
критичних вразливостей в розподілених системах був проведений збір
мережевого трафіку між 10 стаціонарними вузлами в розподіленій системі
сховища даних. При цьому не враховувалася фізична реалізація сховищ
даних, мережева інфраструктура і віддаленість вузлів та враховувалися
розміри файлів (але не їх кількість). За результатами розрахунків були
виявлені найбільш навантажені елементи.
Забезпечення безвідмовної роботи цих компонентів має бути
досягнуто за рахунок застосування низки превентивних заходів, зокрема
проведення додаткової діагностики або модернізації елементів систем
зберігання даних або організації паралельної гілки передачі даних.
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Застосування апарату теорії стаціонарних процесів дозволяє на
основі статистичних даних визначити так звані «вузькі місця» системи та
заздалегідь вжити заходів для зниження рисків збою. Методологія дає
чітку математично обґрунтовану відповідь на питання щодо визначення
потенційно слабкого компонента системи. Застосування методології
доцільно при розв’язанні задач такого роду в ході проектування нових та
дослідження існуючих розподілених систем в інфокоммунікацінній галузі.
ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ
д-р фіз.-мат. наук, проф. Наталія Сізова

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Експертні системи (ЕС) представляють собою інтелектуальні
програмні системи [1], які базуються на моделях штучного інтелекту.
Основним призначенням експертної системи (ЕС) є розробка
програмних засобів прийняття рішень, що не поступаються по якості й
ефективності розв’язків, одержаним людиною-експертом. Складовою
частиною інтелектуальних програмних систем є база знань.
Експертні системи найчастіше використовують продукційні моделі
баз знань. Експертні системи поєднують бази знань і логіку машинної
обробки даних і мають засоби вилучення знань у експертів та кодування
їх у формі правил продукції.
Для
аналізу
інвестиційної
привабливості
запропоновано
використання методу експертних оцінок.
Для оцінки інвестування в регіони з використанням методу
експертних оцінок розроблена [2] експертна система «Інвестиційна
привабливість обласних центрів України». Запропонована ЕС може бути
використана як фахівцями високої кваліфікації, так
і недостатньо
досвідченим спеціалістами у економічній теорії інвестиційної
привабливості регіонів.
Експертна система створена на основі продукційної моделі і
реалізована на мові логічного програмування VisualProlog [2].
Програмування на VisualProlog складається у визначенні відносин та у
постановці питань, які стосуються цих відносин.
На рис. 1 наведено правило для визначення інвестиційної
привабливості м. Харкова.
city("Харків"):positive("Промисловість розвинута на 65/100"),
positive("Розвинуто важке машинобудування 80/100"),
positive("Освіта розвинута на 70/100"),!.
Рисунок 1 – Фрагмент лістинга програми для визначення інвестиційної привабливості
м. Харкова
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ЕС «Інвестиційна привабливість обласних центрів України» може за
прийнятний час знайти відповідний до запитів інвестору розв’язок.
Розробники запропонованої ЕС «Інвестиційна привабливість обласних
центрів України» ставили за мету полегшення прийняття рішення
інвестором при виборі регіону України для розвитку інвестиційних планів.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В
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«Фрактал» (лат. fractus – подрібнений, зламаний, розбитий) –
геометрична фігура, що має властивість самоподібності, тобто складена з
декількох частин, кожна з яких подібна до всієї фігури. Цей термін
придумав і ввів французький математик, професор Бенуа Мандельброт у
1975 році.
Фрактали широко використовуються у комп’ютерній графіці для
побудови зображень природних об’єктів таких, як дерева, кущі, горні
ландшафти, поверхні морів тощо. Для побудови таких зображень створено
так звані генератори фракталів – спеціальні комп’ютерні програми, які
дозволяють обрати алгоритм генерації фрактальних зображень, збільшити
той чи інший фрагмент зображення, поміняти кольорову гаму, редагувати
деякі топологічні параметри і зберігати отримане зображення в одному з
популярних графічних форматів, таких як JPEG, TIFF або PNG.
Геометричні фрактали – саме з них починалася історія фракталів. Їх
отримують шляхом простих геометричних побудов. Зазвичай береться
«основа», далі деякі її частини змінюються на фрагмент - фрактал. Далі до
цієї «основи» застосовують набір правил, який перетворить її у будь-яку
геометричну фігуру. Прикладом таких фігур може бути крива Коха,
(сніжинка Коха), крива Минковського, Крива Пиано.
Найбільш корисним застосуванням фракталів у комп'ютерній техніці
є фрактальне стиснення даних. При цьому картинки стискаються набагато
краще, ніж це виконується звичайними методами, – 600:1. Інша перевага
фрактального стиснення полягає у тому, що при збільшенні не
спостерігається ефект пікселізації, що різко погіршує чіткість картинки.
Окрім того, фрактально стиснута картинка після збільшення часто
виглядає навіть краще, ніж до цього.
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Побудова фрактального рисунка відбувається по певному алгоритму
або шляхом автоматичної генерації зображень за допомогою
обчислювання по конкретних формулах. Зміни значень в алгоритмах або
коефіцієнтів в формулах приводе до модифікації цих зображень. Головною
перевагою фрактальної графіки є те, що в файлі такого зображення
зберігаються тільки алгоритми і формули і тому потребують мало пам’яті.
В цей же час фрактальна графіка не признається ні комп’ютерними
художниками, ні звичайними художниками із-за того, що нібито
за
людину все робить програма. Але процес роботи повністю творчій.
Комбінація формул та зміна параметрів дає можливість досягнути
дивовижних результатів і впровадити сміливі художні замисли.
Фракталами відкривається прекрасний, дивовижний світ, в якому
панують математика, природа і мистецтво.
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ
РЕСУРСАМИ В БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТАХ
канд. техн. наук, доц. Наталя Долгова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сучасний рівень функціонування будівельного підприємства при
реалізації проєктів пред'являє високі вимоги до інформаційноаналітичного забезпечення всіх процесів управління з метою забезпечення
заданого рівня рентабельності проєктів. Оптимізація витрат будівельного
підприємства – одне з найважливіших завдань, вирішення якого
неможливе без ефективного управління матеріальними ресурсами.
Впровадження і використання інформаційних систем управління
матеріальними ресурсами дозволяє знизити ризики прийняття помилкових
рішень, що здатні спричинити масштабні економічні втрати, аж до
припинення діяльність будівельного підприємства.
Розробка спеціалізованих інформаційних систем вимагає розвитку і
вдосконалення моделей і методів управління матеріальними ресурсами,
реалізація яких дозволить врахувати множину факторів впливу
зовнішнього середовища та підвищити надійність і стійкість
функціонування будівельного підприємства.
Необхідність впровадження інноваційних заходів з оптимізації
управління наявними і потенційними ресурсами підприємства описана в
дослідженні по визначенню актуальних тенденцій в удосконаленні системи
управління матеріальними ресурсами [1].
Важливою складовою в управлінні ресурсами будівельного
підприємства є управління логістикою. Моделювання логістичних
процесів будівельного підприємства направлено на вирішення завдань
визначення раціональних запасів матеріальних ресурсів, обсягів закупівлі,
інтервалу поставок.
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Метою управління ресурсами є визначення такої їх величини, яка, з
однієї сторони, мінімізує загальні витрати, а з іншої – забезпечує
максимізацію прибутку. Формалізовано цю задачу визначено так:
Cmr  min

C p  max
MRo  Cmr  C p

(1),

де Cmr – сума витрат на матеріальні ресурси, C p – розмір прибутку, MRo –
раціональна величина ресурсів,  – операція перетину множин.
Список використаних джерел:
1. Прохорова В. В. Актуальні тенденції управління матеріальними ресурсами
підприємства/ Прохорова В. В., Чумак Л. Ф., Лавров С. М. // БІЗНЕСІНФОРМ № 2,
2017. - С. 210 – 214.

АКТОРИ ПІДСИСТЕМИ РАНЖУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОШУКУ ТА
ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ІТ-ПРОЄКТУ
д-р техн. наук, проф. Ольга Старкова, ст. викл. Олена Мерлак
Харківський національний університет будівництва та архітектури

У ході аналізу предметної галузі виділено дві діючі особи відносно
системи, що представляють відповідні ролі користувачів: «Учасник
сервісу» та «Керівник проєкту». Користувач «Учасник сервісу» є
зареєстрованим та авторизованим користувачем сервісу. Діюча особа з
відповідною роллю має право на створення та видалення проєктів, а також
подання та видалення заявок на вільні вакансії в наявних проєктах.
Роль «Керівник проєкту» надається адміністратором зареєстрованим
та авторизованим користувачам сервісу. Діюча особа з відповідною роллю
має право на перегляд списку проєктів, списку учасників команди проєкту,
списку кандидатів на участь в проєкті та списку оголошень проєкту.
При перегляді списку учасників проєкту користувач може видаляти
учасників з команди проєкту, при перегляді списку кандидатів на участь в
проєкті – додавати кандидатів до проєктної команди, видаляти кандидатів
зі списку, а також переглядати резюме кандидатів. В режимі перегляду
списку оголошень проєкту доступне створення нових оголошень,
редагування і видалення існуючих оголошень. При редагуванні
оголошення керівник проєкту може створювати та редагувати еталонне
резюме, а також обирати критерії рейтингування кандидатів.
Послідовність дій, з яких складається процес пошуку та відбору
учасників команди проєкту керівником проєкту, є наступною. Керівник
проєкту авторизується на сайті. Якщо створено вакансію проєкту на
виконання конкретних завдань, то керівник проєкту створює оголошення
на вакансію, де заповнює еталонне резюме, вказує критерії рейтингування
при виборі кандидатів на участь в проєкті та їх вагу, вказує дату закінчення
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дії оголошення. Критеріями є збіжність з еталонним резюме в відсотках,
кількість добрих та поганих відгуків на кандидата. Далі інші учасники
сервісу подають заявку на участь в проєкті по своєму оголошенню.
Керівник проєкту переглядає заявки на участь в проєкті, які відсортовано
за рейтингом та вибирає серед них, учасників команди проєкту та
оголошення закривається.
Після авторизації учасника сервісу на сайті і у випадку наявності
оголошення на вакансію, що містить еталонне резюме, критерії
рейтингування при виборі кандидатів на участь в проєкті та вага цих
критеріїв, дату закінчення дії оголошення, учасник сервісу може подати
заявку на участь у проєкті, яка містить його резюме. Перед вибором
учасників команди проєкту, їм надається можливість зв’язатись з
керівником проєкту, надіславши повідомлення в системі та обговорити всі
питання по проєкту. Відбір кандидатів здійснюється шляхом розв’язку
задачі багатокритеріальної оптимізації.
ОГЛЯД ІНТЕРАКТИВНИХ ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ
ВИВЧЕННЯ SQL
канд. техн. наук, доц. Іван Міхєєв,
канд. техн. наук, доц. Олена Венгріна
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сьогодні для отримання, зберігання, передачі та обробки даних
підприємства будь-якої галузі діяльності використовують бази даних.
Одним з ключових навичок при роботі з базами даних є вміння писати
SQL-запити. Робота з SQL – базовий навик для будь-якої людини,
пов'язаної з інформаційними технологіями.
Для вивчення та відточування знань мови SQL можна
використовувати наступні інтерактивні онлайн інструменти.
SQLBolt – інтерактивний навчальний посібник з вивчення SQL.
Рекомендується для новачків і тих, хто бажає освіжити свої знання.
Інформація подається у форматі уроків. Уроки складаються з необхідної
теорії з прикладами, а в кінці пропонується кілька завдань по щойно
прочитаного матеріалу.
sqlzoo – цей ресурс підійде для програмістів будь-якого рівня. На
цьому ресурсі представлені практичні вправи, розбиті за темами,
теоретична довідка по кожному пункту і вікторина з обраної теми. Вся
інформація викладається лаконічно і в доступній формі.
W3Schools – це інформаційний веб-сайт для веб-розробників з
навчальними посібниками і посиланнями на такі мови веб-розробки, як
HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL та JQuery, охоплюючий більшість
аспектів веб-програмування. W3Schools представляє тисячі прикладів
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коду. За допомогою наданого онлайн-редактора читачі можуть редагувати
приклади і експериментально виконувати код.
SoloLearn
володіє
найбільшою
колекцією
безкоштовного
навчального контенту з написання коду. Даний ресурс пропонує
інструменти для навчання написання коду на декількох мовах, доступні в
інтернеті та на декількох мобільних платформах.
SQL Academy – тренажер з написання SQL-запитів. Сервіс, в
основному спрямований на SQL тренажер: є робота з декількома
вкладками, підсвічування синтаксису та система автодоповнення. Крім
тренажера в сервісі є система рейтингу користувачів й підручник.
Список використаних джерел:
1. Интерактивный учебник по SQL. Режим доступа: www/URL:Интерактивный
онлайн учебник по работе с SQL (sql-academy.org). 04.05.21 г. Загл. с экрана.
2. 7 сайтов для оттачивания навыка написания SQL запросов на 2020 год. Режим
доступа: www/URL:7 cайтов для оттачивания навыка написания SQL запросов на 2020
год (proglib.io). 04.05.21 г. Загл. с экрана.
3. 5 сайтов для оттачивания навыков написания SQL-запросов. Режим доступа:
www/URL:5 сайтов для оттачивания навыков написания SQL-запросов (proglib.io).
04.05.21 г. Загл. с экрана.

МАТЕМАТИЧНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ПІДБОРУ КАНДИДАТІВ
НА УЧАСТЬ В ПРОЄКТІ
канд. техн. наук, доц. Наталя Долгова,
д-р техн. наук, проф. Ольга Старкова
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Відбір кандидатів здійснюється шляхом розв’язку задачі
багатокритеріальної оптимізації. Для формулювання математичної
постановки задачі введено загальні позначення для формалізації
поставленої задачі. Маємо N вимог до кандидата на участь в проєкті та k=
1, N – індекс вимоги кандидата, M – кількість кандидатів на участь в
проєкті та і = (1…M) – індекс кандидату на участь в проєкті. Нехай
є
[0,10] – оцінка і-го кандидата за k-ою вимогою за 10-бальною шкалою.
Визначимо
, як мінімальне значення оцінки за k-ою вимогою. Нехай
– вага k-ї вимоги кандидата на участь в проєкті, F(x) –
узагальнений скалярний критерій для і-го кандидата, F(у) – скалярний
критерії мінімальної вимоги до кандидата, тоді отримуємо:
(1)
(2)
Задача полягає в тому, щоб знайти кандидатів на участь в проєкті, які
найкраще відповідають заявленим вимогам:
(3)
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Задачі, подібні до вище описаної задачі, розв’язуються за допомогою
багатокритеріальної оптимізації [1]. В даному випадку використовується
метод лінійної згортки [2].
Найбільш розповсюдженим способом згортки векторного критерію є
лінійна згортка. Нехай
– вага критерію оцінки учасника команди
проєкту, F(х) – узагальнений скалярний критерій, тоді отримуємо
(4)
Існують різні способи вибору коефіцієнтів важливості. Одним з них є
призначення в залежності від відносної важливості критеріїв. Такий підбір
вказаних коефіцієнтів можна виконувати згідно з табл. 1.
Таблиця 1 – Обрані коефіцієнти важливості
Кількісна величина оцінки
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Якість важливості, що визначається
Рівна важливість порівнюваних критеріїв
Помірна (слабка) перевага одного над іншим
Сильна (суттєва) перевага
Очевидна перевага
Абсолютна (пригнічуючи) перевага
Проміжні розв’язки між двома сусідніми оцінками

Список використаних джерел:
1. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и
приложения; пер. с англ. Москва : Радио и связь, 1992. 504 с.
2. Лінійна згортка. Режим доступу: www/ URL: http://ena.lp.edu.ua. 19.03.21 р.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПРИ ПОСЕЛЕННІ ДО ГУРТОЖИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ
канд. техн. наук, доц. Кирило Плахотніков
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Проблема інформатизації – це стрижень, навколо якого сьогодні
повинна будуватися вся система роботи сучасного ЗВО. Розв’язання цієї
проблеми надасть можливість виконати замовлення інформаційного
суспільства на підготовку фахівців, які спроможні на сучасному рівні
застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійній
діяльності та повсякденному житті.
Одним з шляхів вирішення проблеми інформатизації ЗВО є розробка
системи обліку здобувачів вищої освіти при поселенні до гуртожитку
університету, що реально відповідає цілям і завданням організацій,
визнається як достатньо складний процес, що включає етапи формування
концепції, проектування, розробки, впровадження і супроводу. Сам
характер цього процесу вимагає попередньої розробки фіксованої
технологічної схеми. Технологічна схема відповідає стандарту, що описує
процеси життєвого циклу програмних засобів, послідовність робіт і
завдань, що виконуються певними виконавцями.
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Для розробки програмного забезпечення були використані такі
засоби, як Delphi та SQL Server. З використанням даного програмного
продукту можна керувати базою даних гуртожитків, інформацією щодо
вільних кімнат та здобувачів вищої освіти, що мешкають у них, зберігати
інформацію про здобувачів вищої освіти, факультети та відслідковувати
найактуальнішу на сьогоднішній день проблему – оплату за проживання.
Управління заселенням та виселенням здобувачів вищої освіти також є
одним з основних елементів роботи системи.
Створена в ході виконання дослідження система обліку здобувачів
вищої освіти при поселенні до гуртожитку університету може бути
корисна адміністрації університету, а саме проректору з адміністративногосподарської роботи в особі Шмигуна Є.І., бухгалтерії університету в
особі Янкул І.В. при веденні фінансової діяльності, профкому студентів та
аспірантів, комендантам гуртожитків, здобувачам вищої освіти тощо.
Список використаних джерел:
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2. Тихонов А.Н. Использование автоматизированных систем управления в
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