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СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ:
ПРОГНОЗУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ
ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТРАНСПОРТННИХ
ПРОЦЕСІВ
МОНІТОРІНГ ВИТОКІВ ГАЗУ НА ГАЗОПРОВОДАХ ВВОДАХ
Баскаков О.В.
Науковий керівник – Сідак В.С., канд. техн. наук, професор
Життєзабезпечення населення і економіка країни в цілому залежать від надійного функціонування систем газопостачання. Багаторічний досвід експлуатації об'єктів газового господарства показує, що
найбільш великі аварії з важкими наслідками виникають через несвоєчасне виявлення та усунення витоків газу на газопроводах-вводах біля
фундаментів будівель. До газопроводу-вводу належать ділянки дворових газопроводів від місця приєднання в розподільний газопровід до
вимикаючого пристрою на вводі.
Витоки з підземних газопроводів-вводів можуть бути виявлені
далеко не відразу, тому є найнебезпечнішими. Коли пошкоджена
ділянка закрита ґрунтом, що промерз або щільним дорожнім полотном, газ поширюється по околицях і визначити місце витоку досить
складно. Через каналізаційні, теплові та комунікаційні мережі він навіть може проникати в будівлі [1, с. 103]. Витоки газу викликаються:
- корозією труб;
- несправностями різьбових і зварних з'єднань;
- поломкою запірної арматури або її нещільністю;
- неякісним заводським зварюванням газових труб і
відводів;
- Механічними пошкодженями газових мереж.

Рисунок 1 — Часткове співвідношення витоків газу

Більше половини витоків газу – це витоки в різьбових з'єднаннях.
З довгострокового аналізу видно, що, незважаючи на щорічні коливання показників,за десять років спостерігається зростання кількості ви4

токів для всіх типів, крім витоків на зварних стиках. Аналіз вищенаведених статистичних даних (рис. 2) показує ріст числа витоків газу за
період з 2006 по 2016 роки, що пояснюється тривалим терміном експлуатації, фізичним старінням металу й бітумної ізоляції труб та несвоєчасним ремонтом систем газопостачання [2, с. 11].
Гистограмма общего числа утечек
за период с 2006 по 2016 год
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Рисунок 2 — Гістограмма числа витоків на період 2006-2016р.

Аналіз вищенаведених статистичних даних показує ріст числа витоків газу за період з 2001 по 2010 років, що пояснюється тривалим
терміном експлуатації та несвоєчасним ремонтом систем газопостачання великого міста і їх старінням. Але в 2011 році, всупереч прогнозам, відбулося зменшення витоків газу, що пояснюється посиленням
профілактичних заходів в обслуговуванні системи. В 2012 та 2014 роках відбулося зростання кількості витоків газу, але вони не досягли
прогнозів. За підсумками проведеного аналізу видно, що на всіх
підземних газопроводах-вводах основна причина утворення витоків –
це корозійне пошкодження газопроводів.
Для надземних газопроводів основні місця витоків це різьбові і
фланцеві з'єднання, а також запірна арматура усіх типів. Крім того,
необхідно звернути увагу на більш високу ступінь пошкоджень газопроводів-вводів та ввідних газопроводів, яка на порядок перевищує
аналогічні показники в порівнянні з розподільними газопроводами.
Основні місця витоків – це витоки на різьбових з'єднаннях і запірних
пристроях.
Таким чином, для кардинального вирішення перерахованих вище
проблем, необхідно розробити та реалізувати програму по впровадженню новітніх технологій по заміні стальних газопроводів вводів
на поліетиленові газопроводи, а також газових кранів на вводах на
кульові, встановлення запірних пристроїв «ГАЗ-СТОП» та клапана
електромагнітного на вводі газопроводу до будівлі, що відключає подачу газу при надходженні сигналу від датчика загазованості, або від
пожежного сповіщувача, або з АДС.
1. Сідак В. С. Інноваційні технології в діагностиці та експлуатації систем газопостачання : навч. посіб /В. С. Сідак. – Харків: 2006 –227 с.
2. Сідак В. С. Комплексні підходи до керування надійністю систем газопостачання
: навч. посіб. / В. С. Сідак, О. С. Дудолад. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 248 с.
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МОНІТОРИНГ ОБСЯГІВ НЕРІВНОМІРНОСТІ СПОЖИВАННЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Коновод Г.М.
Науковий керівник – Сідак В.С., канд. техн. наук, професор
Актуальність проблеми: Питання енергоносіїв в умовах постійного росту споживання та економічної кризи набуло особливої актуальності. Аналізуючи показники світового та вітчизняного розвитку
енергетичного ринку, спостерігаємо постійний ріст споживання природного газу, тому питання економії та ефективного використання газоспоживання є актуальним. Статтею 20 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» передбачені повноваження НКРЕКП
щодо здійснення моніторингу, зокрема, функціонування ринку природного газу, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки
ряду параметрів (показників).
Наукова новизна роботи: Проаналізовано обсяги споживання
природного газу з урахуванням та динамікою змін процесів, які впливають на нерівномірність його споживання, що дозволить наблизити
впровадження добового балансування ГТС, а також буде сприяти зменшенню ціни на газ в силу скорочення видатків на фінансові гарантії,
та стимулює конкуренцію.
Мета: розробки інформаційної системи моніторингу газоспоживання, яка б враховувала всі аспекти формування та динаміки таких
процесів як, наприклад, сезонність, циклічність, зміну топології споживачів, вплив метеорологічних факторів.
В Україну природний газ надходить 22 магістральними газопроводами. Його облік здійснюється на дев’яти газовимірювальних станціях (ГВС) і двох пунктах вимірювання витрати газу (ПВГ). З метою
балансування газотранспортної системи оператор ГТС закуповує природний газ на оптовому ринку згідно з процедурою, встановленою законодавством. Блокування запровадження добового балансування,
скоріше за все, штучне, тому що «Укртрансгаз» мав би вже в тестовому режимі з 1 травня запустити інформаційну платформу. Споживання
у І кварталі 2018 року обсяг валового споживання природного газу
склав близько 13,57 млрд м3 (рис.1), що на 35 % більше у порівнянні з
IV кварталом 2017 року (10,08 млрд м3) та на 7 % у порівнянні з І кварталом 2017 року (12,73 млрд м3). Частка обсягу споживання побутових споживачів у валовому споживанні країни склала 42% у І кварталі
цього року.
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Рисунок 1 – Динаміка обсягів споживання, видобутку та імпорту газу, млрд м

3

Обсяг споживання побутових споживачів збільшився на 56 % у
порівнянні з 4 кварталом 2017 року та на 3 % у порівнянні з І кварталом 2017 року та становив 5,7(млрд м3). Таке суттєве зростання обсягів споживання природного газу у порівнянні з 4 кварталом 2017 року
зумовлене зниженням середньодобової температури повітря та, відповідно, зростанням попиту як побутових, так і непобутових споживачів
на газ для обігріву. Споживання природного газу є нерівномірним протягом року у зв'язку з сезонними коливаннями. Для забезпечення потреб споживачів у період високого попиту на газ протягом сезону із
низьким попитом надлишок видобутого та імпортованого газу закачується до підземних газосховищ. Під час сезону із високим попитом газ,
який зберігається у газосховищах, піднімається для покриття додаткового попиту. Так, значні обсяги споживання природного газу у І кварталі 2018 року у порівнянні з попереднім кварталом (рис. 1) було покрито за рахунок імпортованого природного газу, власного видобутку, а
також обсягів газу, піднятих із газосховищ, які не було спожито у попередні періоди, а направлено в підземні газосховища для зберігання.
Невідповідність між об'ємами поставки газу і його споживанням
призводить до нестаціонарності газових потоків, що в поєднанні зі
складною технологічною схемою газопроводів та пересіченим профілем траси призводить до складності прогнозування режимів роботи
газопроводів та керування ними.
1. Результати моніторингу Функціонування ринку природного газу за 1 квартал
2018 року / Звіт НКРЕКП за 1 кв.2018р. – Київ : НКРЕКП, 2018. – 14 с.
2. Фахово орієнтовані інтернет-сайти [Електронный ресурс]. – Режим доступа :
http://104.ua
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АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИТОКІВ ГАЗУ В ГАЗОВИХ МЕРЕЖАХ
Спіцин К.Ю.
Науковий керівник – Сідак В.С., канд. техн. наук, професор
Актуальність проблеми: Газова мережа є останньою ланкою у
системі забезпечення споживачів природним газом. В зв’язку з цим
вона характеризується розгалуженістю газопроводів і наявністю великої кількості обладнання та запірної арматури. Крім того, для газової
мережі характерний процес постійного розвитку, пов'язаний з розбудовою міст та населених пунктів, необхідністю газифікації соціальних
та промислових об’єктів газоспоживання. Моніторинг аварій на системах газопостачання [1] показав, що близько 50 % аварій від загальної
їх кількості, відбувається внаслідок корозії металу труб стальних газопроводів.
Наукова новизна роботи: Дослідження впливу корозії на підземні розподільні газопроводи та встановлення закономірності процесів
витікання газу
Мета: Аналіз причин витоків від корозійного пошкодження газопроводу та встановлення закономірностей процесів витікання газу і
його фільтрації в груні.
Термін експлуатації головним чином залежить від корозійної
стійкості основного металу та зварного з'єднання труб, а також характеру руйнування поверхні металу в місцях з порушеним ізоляційним
покриттям. На діаграмі розподілення витоків газу за типами на розподільних газопроводах за період з 2015 та 2016 роки у відносних частинах (рис. 1). Більше половини витоки газу, а саме 53% від усієї кількості витоків у 2015 році, складають витоки з причин корозії. У 2016
році спостерігається зростання цих витоків до 60%.

Рисунок 1 – Витоки газу на розподільних газопроводах по типам

Це пояснюється значним терміном експлуатації системи газопостачання, тобто її старінням, а також через неякісне або пошкоджене
ізоляційне покриття. Очевидно, що діагностика малих витоків з газових мереж, які характерні для корозійних пошкоджень, відноситься до
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першочергових завдань аналізу витоків при експлуатації газового господарства.
Врахування корозійної активності ґрунту, яку прийнято оцінювати часом до появи на новому газопроводі першої каверни, складу і фізико-механічних властивостей ґрунтів та їх динаміки значно ускладнює розрахункову схему, оскільки з'являється багато додаткових,
змінних в часі параметрів, які визначаються експериментально.
Перелік самих лише істотних факторів, що визначають корозійну
активність ґрунтів, якими є структура, вологість, склад ґрунтового
електроліту, загальна кислотність чи лужність ґрунту, електричний
опір ґрунтів, вказує на складність математичного моделювання системи «труба — ґрунтовий масив» та, відповідно, прогнозування довговічності підземного газопроводу.
Проте на підземному газопроводі, за рахунок неоднорідності металу труби та гетерогенності ґрунту як за фізичними властивостями,
так і за хімічним складом, а також різної аерації, виникають ділянки,
на яких електродний потенціал помітно відрізняється, що зумовлює
утворення макрогальванічних корозійних елементів. Ділянки труби з
більш негативним потенціалом стають анодними, а ділянки з менш
негативним потенціалом — катодними. Можна констатувати, що
особливістю підземної корозії металу газопроводу є прояв її у вигляді
пітів та каверн (наскрізних отворів). Тому головну небезпеку становить не корозійна втрата металу, а місцева корозія, яка є основною
причиною аварій на газопроводах.
Висновок: За підсумками проведеного аналізу видно, що на розподільних системах основна причина утворення витоків – це корозійне
пошкодження газопроводу. Встановлено закономірності процесів витікання газу з газових мереж низького та середнього тисків, а також фільтрації газу [2] в навколишньому грунті, що дозволило удосконалити
методи діагностування витоків газу із газопроводів.
1. Сідак В. С. Комплексні підходи до керування надійністю систем газопостачання
: навч. посіб. / В. С. Сідак, О. С. Дудолад. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 248 с.
2. Сідак В. С. Інноваційні технології в діагностиці та експлуатації систем газопостачання: навч. посіб. / В.С. Сідак. –Харків:, 2005.–227 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТОКІВ ГАЗУ ТА ВІДМОВ РЕГУЛЮЮЧОГО
ОБЛАДНАННЯ НА ГРП
Конопля А.В.
Науковий керівник – Сідак В.С., канд. техн. наук, професор
Значна частка газорозподільних мереж, якими газ постачають до
кінцевих споживачів, експлуатується тривалий час і потребує реконструкції, або й заміни. В Україні функціонує 63 тисячі ГРП та 1400000
будинкових регуляторів тиску газу (БРТГ). На них знижується тиск
газу, газ очищується від дрібних включень за допомогою спеціального
обладнання (газових фільтрів).
Третина обладнання на ГРП морально та фізично застаріле, впроваджене понад 25 років з тривалим терміном експлуатації та застарілою конструкцією. Внаслідок незадовільного стану таких ділянок зростає об’єм витоків (втрат) газу, а також зростають дисбаланси об’єму
газу в газорозподільних мережах.
Дослідження витоків (рисунок 1) показує, що за 14 років було
найбільше витоків й відмов у 2010 році (442 шт.) та у 2011р. (409
відмов та витоків газу на ГРП).

Рисунок 1 — Витоки газу на ГРП, ШРП за 2003-2016р.

Аналіз витоків 2015 р. та 2016 р. показує, що число витоків газу
на ГРП зросло на 22,55% (з 275 до 337 штук). Основна частина виявлених витоків газу та відмов обладнання доводиться на ШГРП — 279
штук (83% від загальної кількості витоків — 337 штук).
При довгостроковому дослідженні динаміки витоків газу та відмов ГРП та ШГРП маємо загальну тенденцію зростання витоків газу та
відмов обладнання, що не пов`язані з витоком на ГРП по експоненті.
Дослідження причин аварій при використанні газу в побуті за останні
10 років показав, що до 7% аварій від загальної їх кількості, походить
від аварійного підвищення тиску газу на виході ГРП. Найчастіше це
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збіг у просторі і в часі трьох випадкових подій: відмова регулятора
тиску на ГРП, відмова запобіжно запірного клапана (ЗЗК) або запобіжного скидного клапана (ЗСК) а також припинення подачі газу, аварійні
ситуації, які зв’язані з підвищення або зниженням тиску газу, що сталися у зв’язку з використанням газу невідповідної якості.
Витоки газу на ГРП виникають з таких причин:

Відмова елементів ротаційних лічильників.

Відсутність герметичності на газових фільтрах.

Відсутність герметичності на регуляторах тиску типу
РД.

Не герметичність регуляторів тиску типу РДСК та
РДУК.
Масштабні аварії на газових мережах відбуваються із-за відмов
регуляторів тиску й іншого обладнання ГРП та відсутністю автоматизованих систем управління технологічними процесами розподілу газу
й диспетчерського управління.
Основною умовою стійкої і безпечної роботи системи газопостачання є забезпечення постійного тиску в мережі, автоматичне підтримання вихідного тиску на заданому рівні, незалежно від відбору газу
споживачами і коливання вхідного тиску. Не менш важливою умовою
є запобігання можливого підвищення або зниження тиску понад допустимих значень перед газовими приборами у споживачів.
Виходячи з проблем, перерахованих вище, робимо висновок, що
для підвищення надійності газопостачання необхідно модернізувати та
замінити обладнання ГРП на більш сучасне. Впровадити програму по
обстеженню існуючих ГРП та їх обладнання для запобігання витоків
газу. Розробити та впровадити автоматизовану систему управління
технологічними процесами розподілу газу на ГРП та диспетчерського
управління.
1. Сідак В.С. Дослідження впливу якості газу на стійкість роботи пілотних регуляторів тиску // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». – 20017. Випуск
139. – Харків : ХНУМХ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 152-160.
2. Фахово орієнтовані інтернет-сайти [Електронний ресурс]. – Режим доступа :
https://gazovikgas.ru/katalog/articles/neispravnosti/
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ НА РИНКУ ПРИРОДНОГО
ГАЗУ: ТЕНДЕНЦІЇ ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ
Семенюк К.А.
Науковий керівник – Сідак В.С., канд. техн. наук, професор
Актуальність проблеми: На сьогоднішній день обсяг власного
видобутку природного газу не дозволяє Україні бути енергетично незалежною державою. У зв’язку з цим має місце транспортування газу
через українські кордони для потреб внутрішніх промислових та побутових споживачів. Одним із напрямків міжнародної діяльності України
на світовому ринку енергоносіїв є зовнішня торгівля ресурсом природного газу, як ввезення (імпорт) та вивезення (експорт).
Наукова новизна роботи: Проаналізовано динаміку українського
імпорту в категорії природного газу, з 2006-2017р., завдяки цим графікам можна відслідкувати кількісні та структурні зміни (рис. 1).

Рисунок 1 - Динаміка обсягів імпорту природного газу в Україну, млн.куб.м.

Мета: зробити короткий огляд Українського газового імпорту та
єкспорту . За підсумками 2006 року в Україну було імпортовано 50,221
млрд.куб.м. природного газу. Найбільшу питому вагу складає газ із
Туркменістану (73%), на другому місці знаходяться газові надходження з Казахстану (12,6%), третім за обсягом став російський газ (8,4%).
Подібний рейтинг із чотирьох країн-постачальників мав місце й 2007
року, коли обсяг імпорту склав 50,087 млрд. куб. м.
У 2008 році обсяг проімпортованого природного газу зріс майже
на 5% і склав 52,583 млрд.куб.м. Перше місце в рейтингу незмінно
посідає Туркменістан (59,4%), хоча порівняно з попередніми роками
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обсяги постачання газу з цієї країни зменшились більше ніж на 13%.
Друге місце цього разу займає Узбекистан (19,6%), третє – Казахстан.
У 2016 році Україна вперше не купувала жодного кубічного метра російського газу, натомість увесь обсяг у майже 11 млрд.куб.м.
надійшло від західноєвропейських партнерів. У рейтингу країнпартнерів з’явилися новачки, а саме: Чехія, Мальта та Італія. Найбільша частка припала на Швейцарію (29,5%), Німеччину (23,4%) та
Францію (18,3%). Загальна кількість країн-постачальників газу цього
року досягла 13-ти.
За підсумками 2017 року в Україну було імпортовано 13,942
млдр.куб.м. природного газу. Найбільшу питому вагу складає газ зі
Швейцарії (40,5%). Другою за питомою вагою імпортованого газу є
Німеччина (26,6%), третє місце займає Польща (10,7%) а четверте –
Франція (7,3%). Перший квартал 2018 року Україна завершила з обсягом 1,592 млрд.куб.м. імпортованого природного газу з восьми західно
Європейських країн. Лідерами серез країн-постачальників стали
Швейцарія (40,3%), Німеччина (31,6%) та Польща (12,4%).
Другим можливим напрямком зовнішньої торгівлі є експорт.
Український газовий експорт відбувався до 2010 року включно. У
період 2006-2010 рр. реалізація газу здійснювалася лише сусідній Польщі та у відносно невеликих обсягах.
Підсумовуючи короткий огляд газового імпорту України, можна
стверджувати, що відбувся кардинальний поворот на 180 градусів зі
Сходу на Захід. Наразі Україна успішно дотримується політики сталої
диверсифікації джерел імпорту газового ресурсу та продовжує рухатися в даному напрямку. Слід відзначити, що чинний уряд України має
досить оптимістичні погляди у майбутнє енергетичної ситуації в державі, які були зафіксовані в офіційному документі «Енергетична стратегія України на період до 2035 року» та оприлюднено у вересні 2017
року.
1. Фахово орієнтований інтернет-сайт: Зовнішня торгівля України на ринку природного газу: тенденції останнього десятиліття[Електронний ресурс].–: /
https://skattrade.com/analityka/zovnishnya-torgivlya-ukra% D1%97ny-na-rynku-pryrodnogogazu-tendenci%D1%97-ostannogo desyatylittya/

13

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ REVIT ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ І
ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ОПАЛЕННЯ,
ВЕНТИЛЯЦІЇ
Коновод Г.М.
Науковий керівник – Гранкіна В.В., канд. техн. наук, доцент
Скорочення витрат на управління фінансами, ресурсами, устаткуванням і матеріалами при проектуванні та експлуатації будівлі є важливим завданням. Накопичені з REVIT дані значно спрощують роботу
на любому етапі та зменшують витрати.
Також значною перевагою REVIT є можливість архітектурного
проектування, проектування інженерних систем і будівельних конструкцій, моделювання будівництва. Ця програма забезпечує високу
точність виконуваних проектів, забезпечує високий рівень спільної
роботи фахівців різних дисциплін і значно скорочує кількість помилок.
На основі проектованих моделей фахівці мають можливість виробити
ефективну технологію будівництва і точно визначити необхідну кількість матеріалів.
В основі технології, що закладено в REVIT, лежить концепція
об’єктно-орієнтованого параметричного проектування (моделювання)
будівель. Параметричне моделювання призначене для організації та
координації робіт інженерного персоналу – системи управління даними про виріб і електронні архіви. Усе це в сукупності лягло в основу
концепції управління життєвим циклом виробу.
Інформаційна модель яку будують в програмі REVIT дозволяє
проводити ефективне управління, облік витрачених ресурсів і здійснених платежів, якісно і своєчасно проводити поточні, капітальні та аварійні ремонтні роботи, вносити необхідні корективи в конфігурацію
приміщень і здійснювати багато іншого, що необхідно для забезпечення оптимального використання будівлі.
Одним із шляхів підвищення економічної ефективності будівлі
це застосування технології інформаційного моделювання будівель і
автоматизованої системи управління будівлею. Інформаційна модель
будівлі й автоматизована система управління будівлею в комплексі –
це контроль, моніторинг та оптимізація функціонування інженерних
систем будівлі для забезпечення оптимальних умов з мінімальними
витратами. У загальному підсумку економія до 40% витрат на експлуатацію, зниження загальної вартості володіння будівлею до 30%. Інформаційна модель будівлі створена в REVIT це вся інформація про
об’єкт, яка має числовий опис і потрібним чином організована. Вона
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використовується, як на стадії проектування і будівництва, так і в період її експлуатації та знесення.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ОБЛІК ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В
СИСТЕМАХ ОПАЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
РОЗПОДІЛЮВАЧІВ ТЕПЛА
Семенюк К.А.
Науковий керівник – Гранкіна В.В., канд. техн. наук, доцент
У багатоквартирних системах зі «стояковою» або вертикальною,
розводкою, що характерна для будинків старої споруди, які становлять
майже 90% всього багатоквартирного житлового фонду країни, забезпечити індивідуальний тепловий облік набагато складніше.
Установка лічильників теплової енергії в квартирі на кожному
опалювальному стояку або введенні для подачі гарячої води економічно недоцільна. Економія від обліку реального споживання в цьому
випадку ніколи не перевищить витрати на встановлення всіх приладів
обліку. Щоб виконати європейські директиви і державні нормативні
документи по енергетичній реконструкції будівель, можливе застосування тільки непрямого методу обліку тепла. Непрямий облік
(розподільний облік) ведеться за допомогою приладів-розподілювачів
теплової енергії.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2005 №
630 для обліку теплової енергії в системах опалювання можна застосовувати прилад-розподільники тепла та теплолічильники. При горизонтальній (поквартирній) розводці для індивідуального обліку в більшості випадків застосовуються теплолічильники, а в системах з вертикальними стояками можна використовувати прилади-розподілювачи
тепла. При цьому в обох випадках обов'язковим елементом є загальнобудинковий лічильник тепла на опалювання, за показаннями якого
виконуються розрахунки з постачальником теплової енергії. Індивідуальний облік тепла у поєднанні з індивідуальним регулюванням в житлових будинках дає можливість економити від 5 до 30 % теплової
енергії і сплачувати відповідно до фактичного споживання. Через масове вживання в будівництві до недавнього часу систем опалювання з
вертикальною розводкою стояків, прилади-розподілювачи теплоти є
важливим елементом, що дозволяє організувати розподіл споживаної
теплоти між квартирами.
Вимірювання теплової енергії приладом-розподілювачем теплової
енергії відбувається за допомогою датчика температури, закріпленого
на радіаторі. Отримані значення використовуються для розрахунково15

го (непрямого) обліку витрати теплової енергії. Прилад–розподілювач
теплової енергії обчислює інтегральну різницю між температурою
опалювального приладу і температурою в приміщенні. Результат
вимірювань не може бути виражено в фізичних одиницях виміру теплової енергії і представляє собою не абсолютну, а відносну величину
або долю споживання відносно суми величин споживання всього розрахункової одиниці або групи споживчих одиниць. Відносна величина споживання визначається як частина теплоспоживання відповідного
споживача по відношенню до загальної вимірюваної величини споживання розрахункової одиниці або групи споживачів. У кінці розрахункового періоду ця величина визначається окремо для кожного опалювального приладу.
Деякі аргументи щодо застосування приладів-розподілювачів
теплової енергії:
- Ведення обліку на базі приладів-розподілювачів вже давно доволі масово і успішно використовується в Європі (Італія, Німеччина,
Польща, Литва, Латвія та ін.): Впровадження подібних систем призводить до зниження споживання на 15 - 25%, практично, як і звичайний
облік з використанням лічильників теплової енергії .
- Щоденна передача годинних показань дозволяє легко виявити
маніпуляції з показниками приладів-розподілювачів теплової енергії.
Таким чином, питання забезпечення справедливого обліку в більшій
ступені організаційної, ніж технічної.
- Прилади – розподілювачи теплової енергії є довольно дешевими приладами (від 20 до 50 EUR залежно від функціональності та
виробника), не вимагають проведення періодичної перевірки та досить
прості в установці.
КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Семенюк К.А
Науковий керівник – Хренов О.М., канд. техн. наук, доцент
В типових європейських системах централізованого теплопостачання використовується концепція регулювання теплового навантаження, яка базується на керуванні витратою при фіксованій температурі подавання теплоносія. Альтернативою є концепція регулювання
температури теплоносія в подавальній мережі при фіксованій витраті
води.
Концепція керування витратою теплоносія є вдалою для сучасних
систем централізованого теплопостачання, де у більшості випадків
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споживання теплоти регулюється автоматично в установках споживачів.
Основними елементами системи керування витратою являються:
насоси з регульованою швидкістю обертання;
один або кілька регуляторів перепаду тиску, розташованих на трубопроводах централізованої системи.
Швидкість обертання насоса і відповідно подача і напір, створений насосом, контролюється шляхом зміни перепаду тиску в системі,
Подача води здебільшого контролюється споживачем, Якщо споживачам потрібне тепло, вентилі радіаторів відкриваються і потік води в
системі збільшується. Збільшення потоку води тягне за собою збільшення перепаду тиску в системі і, як наслідок, збільшення швидкості
обертання насоса.
Система керування подачею успішно використовується при
швидких змінах теплового навантаження. Принципово, зміна навантаження відбувається з тією ж швидкістю, з якою перепад тиску по системі трубопроводів, тобто зі швидкістю звука у воді, тоді як система з
регульованою температурою здатна здійснити зміни теплового навантаження зі швидкістю порівняною зі швидкістю води в трубопроводі.
Системи керування подачею не тільки підвищують технічний рівень
регулювання, а й збільшують можливості енергозбереження. Таким
чином. використання насосів зі змінною швидкістю обертання також
зменшує споживання електроенергії, що пов’язано зі зміною напорної
характеристики насоса при зміні швидкості обертання.
АЛЬТЕРНАТИВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМИ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Люта С.О.
Науковий керівник – Міланко В.А., асистент
Сучасні системи централізованого теплопостачання побудовані
30…40 років тому. Більше допустимих термінів експлуатуються котли
та інше теплотехнічне обладнання, причому з низьким коефіцієнтом
корисної дії (менше 80%). Зовнішні теплові мережі тривалий час залишались без належного обслуговування, ремонту, заміни застарілого
обладнання, що призвело до неможливості відновлення систем теплопостачання, кваліфіковану реновацію теплових мереж, джерел теплопостачання.
Комунальні підприємства і господарства міст залишились без інвестиційної підтримки. Почався масовий стихійний перехід на індивідуальне опалення та відмова від централізованого теплопостачання.
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Актуальним стало питання реформи житлово-комунального господарства та розвитку його альтернативних напрямків з організованим частковим переходом на індивідуальне опалення та гаряче водопостачання
житлових будинків за кошти їх власників. За оцінкою спеціалістів доля
автономних котелень в містах може бути 10-15 % від загального ринку
теплової енергії. Одночасно з розвитком будівництва і реконструкції
житлових і громадських будинків в Україні зростає попит на автономні системи теплопостачання, а в зв’язку з цим і потреба в автономних
джерелах теплопостачання. Таку тенденцію можна пояснити тим, що
основним джерелом централізованого теплопостачання залишаються
районні котельні з застарілими зношеними котельними агрегатами.
Велика кількість теплоти витрачається тепловими мережами в
непрохідних каналах. Нормативні втрати в таких мережах складають
не більше 13%, а за даними експлуатаційників ці втрати зростають до
20…25%, а в деяких регіонах і більше. Термін безаварійної експлуатації теплових мереж перевищує 10-15 років. В мережах з попередньо
ізольованими в заводських умовах трубопроводами втрати теплової
енергії біля 3…7%, але таких теплових мереж ще дуже мало, а вартість
їх виготовлення різко підвищилася. В таких умовах виробництво теплової енергії є більш доцільним в місцях її споживання (дахові або
вбудовані котельні, індивідуальні квартири). Вартість будівництва чи
реконструкції мереж централізованого теплопостачання на порядок
перевищує вартість проектування і будівництва дахової котельні житлового або громадського будинку.
За мету було поставлено випуск простих, недорогих, економічних
і надійних в експлуатації індивідуальних модульних котелень та котлів
для автономних систем опалення і гарячого водопостачання вітчизняного виробництва. На ринку України випускаються модулі нагріву
конденсаційного типу високого класу енергозбереження з найнижчими
викидами в атмосферу NOx (не більше 30 мг/кВт · год). Дослідженню
теплотехнічних та експлуатаційних характеристик цього котла була
приділена досить велика увага. Відомо, що в котлах конденсаційного
типу використовується вища теплота згорання газу, що на 9…12% більше нижчої теплоти згорання, тобто додатково використовується теплота конденсації водяної пари в димових газах. Але конденсат активізує корозію поверхні теплопередачі котла та негативно впливає на димові труби з цегли. Конденсаційний режим починається при охолодженні димових газів нижче 56…57°С. Тому температура зворотної
води (перед котлом) повинна бути вищою 60°С, якщо котел працює
без конденсації водяної пари. В режимі конденсації рекомендується
температура теплоносія в подавальній магістралі 50°С і в зворотній
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30°С. Як показують розрахунки близько 90% тривалості опалювального періоду температура теплоносія в зворотному трубопроводі є нижчою температури точки роси тобто кліматичні умови відповідають в
більшій мірі умовам конденсаційного режиму роботи котла. Але при
цьому необхідно забезпечувати захист димових труб від корозійного
впливу конденсату та збільшувати поверхню теплопередачі опалювальних приладів (приблизно на 20%). Вартість конденсаційних котлів
більша, ніж котлів без режиму конденсації, проте їх застосування залишається актуальним і перспективним, особливо враховуючи динаміку змін ціни на природний газ.
ВАКУУМНІ СОНЯЧНІ КОЛЕКТОРИ
Данілов С.В.
Науковий керівник – Малявіна О.М., канд. техн. наук, доцент
Від звичайних геліосистем вакуумний сонячний колектор відрізняється способом переробки сонячної енергії. Класична батарея просто
приймає світло і перетворює його в електрику. Колектор ж складається
з скляних трубок з відтвореним всередині вакуумом. В єдину систему
вони об'єднуються за допомогою спеціальних стикувальних вузлів.
Вакуумні сонячні колектори працюють цілий рік, на відміну від
пласких, найбільш відомих, на будь-якій широті і при будь-якій температурі зовнішнього середовища. Рівень втрат сонячної батареї, поміщеної в вакуум, знижений до мінімуму.
В середини кожної трубки розташовується канал з одного або
двох мідних стержнів з теплоносієм. Вловлюючи сонячні промені,
діючий елемент нагріває матеріал - теплоносій, в такий спосіб забезпечуючи роботу колектора.
Вакуумний сонячний колектор, розміщений на даху приватного
будинку, буде забезпечувати гарячою водою мешканців протягом
усього року, а в сезон холодів дозволить комфортно опалювати приміщення, не витрачаючи на це великих фінансових коштів За рахунок
такої конструкції рівень енерговіддачі значно зростає, а тепловіддача
істотно знижується, так як вакуумний прошарок дозволяє зберегти
близько 95% вловлюється сонячної енергії. Крім того, зменшується
залежність продуктивності колектора від сезонності, температури навколишнього середовища і різних погодних умов, як то: пориви вітру,
мінлива хмарність, випадання опадів і ін. Коефіцієнт поглинання енергії вакуумної трубкою становить 96%.
Колектор акумулює енергію прямих і розсіяних сонячних променів, інфрачервоне випромінювання, яке проходить через хмари.
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По трубках абсорбера циркулює нагрівається рідина, яка передає
тепло акумулюючої ємкості, що дозволяє користуватися гарячою водою цілодобово.
Колектори можуть збиратися в батареї в необмеженій кількості в
залежності від потреби і економічних міркувань. Батареї можна встановлювати на будь-якій вільній площі, відкритою з південного боку.
Безпосередньо на даху будівель таким чином, щоб найбільш ефективно використовувати площу даху для збору енергії під кутом до
горизонту, рівним географічній широті місцевості. Вакуумної сонячної
батареї площею 2-4 кв. м вистачає, щоб забезпечити в ясний день нагрів бака води ємністю 100 300 літрів, на 50-60 градусів в туманні дні на 20-40 градусів, тобто через два дня температура води в баку досягає
90-98 градусів.
Відзначимо також дуже низькі тепловтрати - при повній відсутності сонця і температурі зовнішнього повітря мінус 30 вода в установці не замерзає протягом трьох діб. Наявність мікрокомп'ютерної системи управління дозволяє забезпечити функціонування всієї установки
в автоматичному режимі, не вимагаючи втручання людини. Термін
служби такої установки - 15-25 років.
Відсутності витрат на паливо і електроенергію робить її серйозним конкурентом традиційним системам вироблення тепла і гарячої
води. Крім забезпечення гарячою водою, колектор може застосовуватися в зв'язці з водяними "теплими підлогами з соломи" - для обігріву
приміщень. За дослідженнями Датського технологічного інституту,
вакуумні сонячні батареї були визнані найефективнішими з усіх моделей на світовому ринку, найбільш підходящими для холодного клімату, що забезпечують середньорічну економію витрат енергії для опалення житла до 70%.
«ТЕМНІ» ІНФРАЧЕРВОНІ ВИПРОМІНЮВАЧІ
Кравченко Д.І.
Науковий керівник – Малявіна О.М., канд. техн. наук, доцент
«Темні» випромінювачі частіше складаються з атмосферного пальника, випромінюючих труб, відбивачів, вентилятора і системи забезпечення подачі і згоряння газового палива.
Розрядження, що створюється вентилятором в трубах, призводить
до того, що під атмосферним тиском через калібрований отвір в труби
надходить повітря. Пальники зазвичай сконструйовані так, щоб забезпечити максимально можливе змішування газу і повітря. Деякі виробники в своїх пальниках застосовують пристосування для рекуперативного підігріву повітря відпрацьованими газами. Підпал суміші вико20

нується електродом, який в процесі згорання газу здійснює моніторинг
за наявністю полум'я.
Пальники забезпечені електронікою контролю полум'я. Є пристрої, які використовують електроніку, здатну визначати стан працездатності обігрівача. До вентилятора і трубах випромінювачів пред'являються підвищені вимоги з точки зору надійності і термоустойчивости, оскільки і труби і вентилятор стикаються з високотемпературної і
агресивним середовищем. При цьому необхідно забезпечити високий
променистий ККД обігрівачів. Сама по собі висока випромінює
здатність пристрою не гарантує високий ККД випромінювача. Багато
що залежить від відбивачів, що направляють променеву енергію в робочу зону.
Переваги:
- Естетичний корпус;
- 6 кольорових рішень;
- Не деформується рама (підстава);
- Захисна решітка.
Особливості:
- Апарат з естетичним корпусом, що виробляє тепло і передає його інфрачервоним випромінюванням ідеально адаптований для громадських приміщень;
- Рами (підстави) обмежують кількість точок підвіски;
- Проста збірка завдяки модульної концепції;
- Параболічний алюмінізірованний рефлектор гарантує найкраще
відображення;
- Високоякісні складові (пальник / витяжка) гарантують довгострокове використання;
- Широка кольорова гамма корпусу та решітки дозволяє вибрати
апарат бажаного кольору.
Таблиця 1 – Основні характеристики «темних» випромінювачів
Модель
Потужність
Витрати газу G20
Довжина
Ширина
Висота
Вага
Електричне живлення
Електрична потужність
Кількість точок підвісу

кВт
м³/ч
мм
мм
мм
кг
В
ВА

TU17
15
1,59
5740
555
270
130,6

TU23
TU36
TL23
TL36
20,50
32,50
20,50
32,50
2,17
3,44
2,17
3,44
5740
7140
10050
12850
555
555
555
555
270
270
270
270
130,6
160,4
196,1
245
230В/50Гц – моно/фаза/нейтраль

TL45
38
4.02
14550
555
270
281

100
2х2

100
2х2

170
4х2
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115
2х2

100
3х2

115
3х2

«Супертемні» (компактні) випромінювачі від стандартних «темних» випромінювачів відрізняються рядом параметрів: - потужність
пальника може досягати декількох сотень кВт; - оснащеність трубами
більшего діаметра й ізольованими відбивачами; - завдяки примусовій
циркуляції димових газів була отримана майже рівномірна температура на всій довжині випромінювача; - частина димових газів виводиться
з системи (виведене кількість димових газів оптимізовано залежно від
режиму роботи пальника); - довжина випромінюючих труб становить
від десятків до сотень метрів; - потужність може регулюватися в межах 10-100% (правда, у більшості моделей є лише 2-ступінчаста регулювання); - «супертемні» випромінювачі можна встановлювати на висоті 4 м і більше.
Встановлений на стелі інфрачервоний обігрівач створює спрямований потік теплової енергії, яка не нагріває повітря. Тому такий опалювальний прилад забезпечує в приміщенні, що обігрівається абсолютно інший розподіл температури по висоті, ніж при конвекційному
опаленні. У цьому випадку температура предметів і поверхонь стає
вище температури навколишнього повітря, а повітря внизу прогрівається сильніше, ніж вгорі. Все це обумовлює більш приємний і
комфортний характер опалення.
МОНІТОРИНГ ВІДМОВ ТА ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ
ВНУТРІШНЬО БУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Пучкова П.В.
Науковий керівник – Слатова О.М., ст. викладач
На сьогодні стан газотранспортної системи характеризується вичерпаністю технічного ресурсу, зниженням експлуатаційних параметрів, моральним та фізичним зносом газопроводів.
Питання безпечної експлуатації внутрішньо будинкових систем
газопостачання (ВБСГ) в останні роки набули особливої актуальності.
Вибухи побутового газу, що відбулися в ряді областей України та призвели до людських жертв не були випадковими подіями. Особливу
заклопотаність викликає безпека громадян, які проживають у багатоквартирних будинках.
Найбільш слабким місцем в забезпеченні безпеки ВБСГ є газові
прилади, встановлені в квартирах громадян. Це обумовлено їх великим
терміном експлуатації та зношеністю, відсутністю виробництва або
низькою якістю запасних частин на деякі види обладнання, складністю
доступу в квартири громадян для контролю і ремонту газового обладнання.
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Останні роки характерні різким зростанням нещасних випадків
при використанні газу в побуті. І всі ці проблеми накладаються на
зношене (більше 80 %) внутрішньо будинкове обладнання в м. Харкові. Статистика показує, що з 2008 року кількість заявок стало менше
кількості витоків газу в системі газопостачання Харкова.

Різке зростання витоків газу на газових приладах, які встановлені
в квартирах громадян, є на внутрішніх газових мережах по зварювальним стикам в квартирах та під’їздах ВБСГ, а також є збільшення витоків з причин низької якості будівельно-монтажних робіт.
У 2010 році максимально зросли витоки на газових приладах,
внутрішньо будинкових газопроводах. Крім того, потрібно відзначити,
що найбільша кількість витоків на внутрішньо будинкових газопроводах виникли через проблеми різьбових з'єднань.
Така динаміка є наслідком масових робіт по встановленню побутових лічильників газу. Інші показники обумовлені щорічними коливаннями, характерним для всіх типів витоків, однак слід відзначити,
що з'явилася тенденція до збільшення числа витоків у результаті корозії на внутрішньо будинкових газопроводах, які з 2010 року по 2012
помітно збільшувалися. Така тенденція простежується і по теперішній
час, у 2018 році відбувається ще більше витоків з цих причин.
Тому газовим господарствам необхідно посилити контроль за
якістю будівельно-монтажних робіт при установці лічильників газу на
ВБСГ та заміні чи ремонту газових приладів, так як найбільш різке
зростання витоків відбулося на газових плитах, різьбових з'єднаннях та
газових кранах. У зв'язку з цим необхідно ініціювати перед владою
міста про заміну газового обладнання на ВБСГ.

23

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ
ОСУШЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
Лопатенкова А.В.
Науковий керівник – Міланко В.А., асистент
Основною причиною накопичення крапельної вологи у понижених місцях профілю траси газопроводів, які транспортують природний
газ власного видобутку, є недостатній рівень осушення природного
газу на установках комплексної підготовки газу до транспортування
(УКПГ), або газу, який подається до системи із підземних сховищ газу
(ПСГ). Низький рівень осушення газу зумовлений:
- застарілістю обладнання для очистки та осушення природного
газу;
- економією коштів на процес осушення газу в абсорберах, зокрема витрат на поновлення необхідного рівня Диетиленгліколя (ДЕГ) в
установках у зв’язку із постійним винесення його потоком газу, енерговитрат на регенерацією ДЕГу у випарних колонах тощо.
На вітчизняних транзитних газопроводах проблема осушення
внутрішньої порожнини постає після проведення гідравлічних випробувань на ділянках, на яких проводились ремонтні роботи.
У передових газотранспортних державах світу впроваджені та активно використовуються наступні технології [1,5]:
1) продування газопроводу стисненим середовищем (переважно
повітрям або природним газом);
2) продування газопроводу стисненим середовищем з піском;
3) осушення супер-сухим повітрям;
4) осушення метанолом;
5) осушення інертним газом, наприклад азотом;
6) осушення прохідним продуктом;
7) осушення розрідженням.
Критерієм оптимізації процесу звільнення ділянок магістральних
газопроводів від рідинних скупчень повинні бути питомі затрати ресурсів для винесення одиниці маси рідини з врахування мінімальної початкової кількості рідини в трубопроводі та інших параметрів процесу,
що впливають на його перебіг.
Перед проведенням осушення магістральних газопроводів кожним із наведених вище методів необхідно його очистити від накопичень бруду, продуктів корозії та окалини. Якщо цього не виконати,
волога, яку увібрав у себе внутрітрубний бруд, залишається мало досяжною для її видалення з порожнини газопроводу кожним із наведених методів.
24

Для продування ділянки газопроводу основою сумарних затрат на
сам процес є вартість втраченого природного газу. Для його розрахунку необхідно відтворити процес руху рідинної пробки у магістральному газопроводі та дослідити вплив різних умов руху пробки на її властивості.
Двофазний потік характеризується різними стадіями проходження, однак для ефективної очистки трубопроводу від рідинних скупчень
необхідно підібрати режим таким чином, щоб стадія потоку була пробковою [2].
Найпоширенішим методом очищення ділянок магістральних газопроводів крупного діаметру є використання очисних пристроїв. Даний метод вважається найбільш економічним у порівнянні із іншими
методами, оскільки його поточна вартість є найменшою і складається
із наступних статей витрат:
- амортизаційні відрахування на компенсацію вартості очисних
пристроїв та комплекту поліуретанових кілець, при чому їх кількість
повинна бути мінімум 2, згідно регламенту на технічне обслуговування і ремонт лінійної частини магістральних газопроводів;
- вартість випущеного у атмосферу природного газу у камерах
пуску-приймання очисних пристроїв;
- вартість логістики;
- заробітна платня працівників.
Амортизаційні відрахування на одну очистку обчислюються за
наступною залежністю:

,

(1)

де Ц – ціна очисного пристрою / комплекту поліуретанових кілець.
Вартість газу стравленого із камер запуску-приймання очисних
пристроїв розраховується за формулою

(2)
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де ЦГ – вартість газу, грн./тис. м3;
приймання очисних пристроїв, м3;

- об’єм камер запуску- густина газу в магістрально-

му газопроводі кг/м3;
- густина газу за стандартних умов, кг/м3.
Максимальний ступінь очистки магістрального газопроводу від
рідинних скупчень, який можна досягнути методом пропуску очисних
пристроїв, складає не більше 0,92. Тому, очистка магістральних газопроводів від рідинних скупчень із використанням очисних пристроїв
застосовується здебільшого для видалення значних рідинних пробок,
тобто для проведення попереднього осушення, після якої необхідно
вибрати один із методів остаточного осушення газопроводів. При цьому, для досягнення максимального ступеня очистки магістральних
газопроводів від рідинних скупчень пропуском очисного пристрою
необхідно користуватись науковим обґрунтуванням вибору оптимальної швидкості руху очисного пристрою, приведеного в [5].
До методів остаточного осушення магістральних газопроводів
крупного діаметру належать п’ять останніх найменувань із наведеного
вище переліку технологій осушення магістральних газопроводів.
Для визначення питомих затрат на осушення ділянок магістральних газопроводів з використанням спеціалізованого обладнання необхідно враховувати вартість амортизації обладнання та затрати,
пов’язані з самим процесом проведення осушення.
Висновки. Розроблена система статей витрат на одиницю маси
винесеної з порожнини ділянки газопроводу рідини дозволяє здійснити оцінку ефективності застосування кожного з методів осушення ділянок газопроводів в умовах конкретного газотранспортного підприємства у порівнянні із іншими методами. Таким чином, виконання
осушення магістральних газопроводів у вигляді комплексу робіт, які
базуються на використанні відразу кількох методів осушення магістральних газопроводів дозволить значно скоротити сумарні затрати на
виконання робіт у порівнянні із сумою кошторисів робіт згаданими
методами окремо.
1. McAllister, E. W. Pipeline rules of thumb handbook: quick and accurate solutions to
your everyday pipeline problems / W.E. McAllister, editor — 5th ed. p.cm. Boston · Oxford ·
Johannesburg · Melbourne · New Delhi · Singapore: Gulf professional publishing, 2002. – 651
pages.
5. Грудз В.Я. Трубопровідний транспорт газу / М. П. Ковалко, В. Я. Грудз, В. Б.
Михалків, Д. Ф. Тимків, Л. С. Шлапак, О. М. Ковалко; За редакцією М. П. Ковалка. –
Київ: Агентство з раціонального використання енергії та екології, 2002. – 600 с.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗА РАХУНОК КОГЕНЕРАЦІЇ
Кащенко О.О.
Науковий керівник – Міланко В.А., асистент
Основним елементом комбінованого джерела електроенергії і
тепла, в подальшому когенераторі (конгенераціонной установки, мініТЕЦ), є первинний газовий двигун внутрішнього згоряння з електрогенератором на валу. При роботі двигун-генератора утилізується тепло
газовихлопу, масляного холодильника і охолоджуючої рідини двигуна. При цьому в середньому на 100 кВт електричної потужності споживач отримує 150-160 кВт теплової потужності у вигляді гарячої води 90 С для опалення та гарячого водопостачання.
Когенерація задовольняє потреби об'єкта в електроенергії і низькопотенційного тепла. Головна її перевага перед звичайними системами полягає в тому, що перетворення енергії тут відбувається з більшою ефективністю, чим досягається істотне скорочення витрат
на виробництво одиниці енергії.
Найбільший ефект застосування конгенераціонной установки
(міні-ТЕЦ) досягається при роботі останнього паралельно із зовнішньою мережею. При цьому можливий продаж надлишків електроенергії,
наприклад, у нічний час, а також під час проходження годин ранкового
та вечірнього максимумів електричного навантаження.За таким принципом працюють 90% когенераторі в країнах Заходу. Максимальний
ефект застосування когенераторів досягається на міських об'єктах.
Дослідження, розробки та проекти, реалізовані протягом останніх
25 років, призвели до суттєвого удосконалення технології, яка тепер
дійсно є зрілою і надійною. Рівень поширення когенерації в світі дозволяє стверджувати, що це найбільш ефективна (з існуючих) технологія енергозабезпечення для величезної частини потенційних споживачів.
Технологія когенерації дійсно одна з провідних у світі. Що цікаво, вона чудово поєднує такі позитивні характеристики, які недавно
вважалися практично несумісними. Найбільш важливими рисами слід
визнати найвищу ефективність використання палива, більш ніж задовільні екологічні параметри, а також автономність систем когенерації.
Технологія, якою присвячений даний ресурс, не просто "комбіноване виробництво електричної (або механічною) і теплової енергії", це унікальна концепція, що поєднує переваги когенерації, розподіленої
енергетики і оптимізації енергоспоживання.
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Когенерація підвищує надійність енергопостачання споруд - це
суттєва перевага в умовах мінливого ринку енергії і високотехнологічного суспільства. Високонадійне електропостачання критично важливо
для більшості компаній, що працюють в інформаційній, виробничої,
дослідницькій галузях, сфері безпеки і т.д.
Когенерація зменшує витрати на паливо , енергію - ККД виробництва енергії з первинного палива збільшується в 2-3 рази, споживачі
скорочують витрати на паливо на дві третини і отримують можливість
ефективного застосування утилізованого тепла (сушіння, охолодження, кондиціонування і т.д.).
Когенерація оптимізує споживання природного газу - знижуються
витрати на придбання газу, вимоги до газової інфраструктури і занепокоєння щодо запасів газу.
1. Гітельман Л.Д, Ратніков Б. Є. Енергетичний бізнес. - М.: Справа, 2006. - 600 с.
2. Основи енергозбереження: Учеб. посібник / М.В. Самойлов, В.В. Паневчик,
О.М. Ковальов. 2-е вид., Стереотип. - Мн.: БГЕУ, 2002. - 198 с.

ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОГО РУХУ З
УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП
НАСЕЛЕННЯ
Орябинський Ю.П.
Науковий керівник – Івасенко В.В., канд. техн. наук, доцент
Збільшення тривалості та якості життя у різних країнах світу,
призвело до того, що починає зростати кількість маломобільних груп
населення. Для того, щоб вони не відчували труднощів в спілкуванні,
життєдіяльності, пересуванні необхідно створити оточуюче середовище, особливо вулично-дорожню мережу, яке б задовольняло потреби
усіх верств населення.
Загальним принципом формування сельбищної території є забезпечення максимальної зручності для населення при реалізації його
соціально-культурних та побутових потреб.
Рухомість населення – це кількість пересувань, яка припадає на
одну людину залежно від загального числа учасників за розрахунковий
проміжок часу, як правило, рік. Розрізняють транспортну та пішохідну
рухомість населення.
Пішохідний рух як система пішохідних зв’язків в сукупності з
транспортною інфраструктурою складає єдину комунікаційну, транспортно-пішоходу систему міста. Вимоги безпеки обумовлюються необхідністю ізоляції один від іншого пішохідних і транспортних потоків
в місті, тобто розведення пішохідних і транспортних потоків.
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Існує три прийоми розведення пішохідних і транспортних потоків: 1. Часовий (розведення по часу: світлофорне регулювання, регулювальник). 2. По вертикалі (підземні, надземні переходи, транспортні
шляхопроводи, пішохідні платформи тощо). 3. Планувальні або містобудівні (розведення потоків в плані з мінімальним перетином).
Отже, при формуванні середовища для маломобільних груп недостатньо використання технічних засобів, допоміжних пристроїв, спеціального обладнання тощо. Необхідно доповнювати та розширювати
існуючи принципи та прийоми врахування потреб всіх нозологій людей з інвалідністю при проектуванні, реконструкції та будівництві вулиць та доріг населених пунктів. В будівництві необхідне не тільки
виконання техніко-економічних завдань, а й функціональнопросторове формування середовища. При цьому неможливе встановлення єдиних незмінних правил, а необхідне створення обґрунтованих
принципів, якими мають керуватись всі учасники зазначеного процесу.
РОЛЬ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ У БУДІВНИЦТВІ
Зелений М.В.
Науковий керівник – Вяткін К.І., канд. техн. наук, доцент
Будь-яке велике місто є високоурбанізованим середовищем, яке
швидко розвивається. Для успішного соціально-економічного розвитку
дуже важливий процес моніторингу земель, правильного формування
кадастрових планів, планування оновлення сформованої промисловості на території міської забудови, а також одночасне збереження існуючої історичної забудови. Моніторинг земель є складовою частиною
моніторингу навколишнього природного середовища і становить систему спостереження за станом земельного фонду нашої країни. На
практиці дане питання зачіпає соціальні інтереси мільйонів мешканців
міста, фінансових і господарських інвесторів, а також органів влади.
Мета даної роботи полягає в дослідженні міських будівельних аспектів та державного регулювання проектування та реалізації проектів
розвитку територій і міського будівництва для сталого розвитку сучасних міст України.
Моніторинг земель є системою спостереження за станом земель з
метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації
наслідків негативних процесів
Весь міський земельний фонд є об'єктом моніторингу земель міста. Якщо розглядати землі міста як об'єкт управління, то кінцевою метою моніторингу земель маємо збір і постійне оновлення інформації
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для прийняття управлінських рішень. Такі рішення можуть мати стратегічний, оперативний і тактичний характер.
Функції служби моніторингу міста: відстеження змін у стані міського земельного фонду; прогнозування негативних процесів та явиш;
оновлення баз даних земельного кадастру; інформаційне забезпечення
кадастрової оцінки земель, аналіз стану земель з точки зору окремих
його аспектів (соціальне-правового, архітектурно-містобудівної, інженерно-будівельного, екологічного і санітарно-гігієнічного, і прогноз
цього стану); інформаційне забезпечення охорони й контролю за використанням і охороною земель.
Моніторинг земель може бути національним, регіональним і локальним в залежно від мети, спостережень і охоплення територій. Національний моніторинг охоплює всю територію України, весь її земельний фонд. Регіональний моніторинг охоплює території, які обмежені
фізико-географічними, економічними, адміністративними та іншими
межами.
Локальний моніторинг ведеться на територіальних об'єктах нижче
регіонального рівня, впритул до території окремого землекористування та елементарних структур ландшафтно-екологічних комплексів.
Відповідно до міжнародних науково-технічних програм Україна може
приймати участь у роботах по глобальному моніторингу земель. До
змісту моніторингу земель входять систематичні спостереження (знімання, обстеження та винаходи) за станом земель, виявлення змін та
оцінка:
- стану землекористування, ділянок, угідь, полів;
- процесів, пов'язаних із зміною родючості ґрунтів заростання
кущами сільськогосподарських угідь, забрудненням земель агрохімікатами, важкими металами, радіонуклідами, іншими токсичними речовинами;
- стану берегових смуг річок, морів, озер, заток, водосховищ, лиманів, гідротехнічних споруд;
- стану земель населених пунктів, об'єктів нафто- і газо добування;
- процесів, які викликані утворенням ярів, зсувами, сельовими потоками, землетрусами, карстовими, кріогенними та іншими явищами;
- очисних споруд, смітників, складів, паливно-мастильних матеріалів, добрив, стоянок автотранспорту, міст захоронення токсичних
промислових відходів та радіоактивних матеріалів, а також інших
промислових відходів.
Оцінювання стану земель виконується за рахунок аналізу ряду
послідовних спостережень (періодичних, сезонних, добових), спрямо30

ваності й інтенсивності змін та порівняння отриманих показників з
нормативними. По результатам оцінки стану земель складаються оперативні зведення, доповіді, наукові прогнози та рекомендації з додатками до них тематичних карт, діаграм та таблиць, які характеризують
рух та напрямок розвитку змін, особливо тих, що мають негативний
характер. Відстеження стану земель ведеться з дотриманням принципу
сумісності різноманітних даних, заснованого на застосуванні єдиних
класифікаторів, кодів, системи одиниць, стандартних форматів даних
та нормативно-технічної бази, державної системи координат і висот.
Таким чином, роль моніторингу земель є невід’ємною частиною
для правильного ведення господарювання та розвитку будівельної галузі України.
РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ
Лупа А.Ю.
Науковий керівник – Черноносова Т.О., ст. викладач
Якість міського життя обумовлюється наявністю достатньої кількості великих рекреаційних територій, які безпосередньо впливають на
екологічну рівновагу в місті. Рекреаційне освоєння прибережних територій допоможе заповнити дефіцит великих озеленених просторів і
поліпшити екологічний стан міста в цілому. Використовуючи загальну
привабливість прибережних ландшафтів, розкриваючи рекреаційний
потенціал берегової зони акваторій включенням великих озеленених
ділянок, досягається покращенням життя і відпочинку городян.
Прибережні території - складні об’єкти, що включають географічну, екологічну, економічну і соціальну системи, привабливість цих
територій, пов’язана з посиленням господарського освоєння, викликає
необхідність комплексного вивчення потенціальних можливостей природних комплексів берегових територій для забезпечення їх сталого
розвитку.
Класифікація прибережних рекреаційних комплексів проводиться
на основі узагальнення і інтеграції вітчизняного і зарубіжного досвіду
їх проектування. На класифікацію прибережних рекреаційних комплексів впливають об’єктивні і антропогенні характеристики. На підставі
вивчення досвіду різних авторів і систематизації інформації можна
зробити висновок, що прибережні рекреаційні комплекси (ПРК) по
розміщенню в природних умовах слід класифікувати за наступними
основними ознаками:
1) за розміщенням відповідно використовуваного рельєфу: рівнинні та гірські;
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2) за розміщенням відносно водних об’єктів: прирічні, приозерні,
у водоймищ.
З урахуванням антропогенних чинників рекреаційні комплекси
класифікують за такими ознаками:
1) за функціональним призначенням (однопрофільні та багатопрофільні);
2) за місткістю (малі - до 100 місць, середні - 100-300 місць, великі - 300-1000 місць, надвеликі - від 1000 місць і більше);
3) за обслуговуванням контингенту рекреантів (для дорослих
(одиночних рекреантів і подружжя без дітей); змішаного типу (для
одиночних рекреантів, подружжя без дітей, батьків з дітьми, молоді);
для молоді; для дітей);
4) за тривалістю відпочинку (для тривалого (від 12-24 днів) і для
короткочасного (1-2 дні) відпочинку);
5) за типом будівель і споруд, що входять до комплексу (стаціонарні, нестаціонарні, мобільні);
6) за сезонністю експлуатації (цілорічними та сезонними (з перевагами літнього або зимового відпочинку). Досвід експлуатації показує, що цілорічні комплекси є найбільш доцільними і перспективними);
7) за рівнем комфорту (для готелів та інших засобів розміщення
рівень комфорту прийнято позначати символом * (зірка). Кількість
зірок збільшується з підвищенням рівня комфорту. Вищий рівень комфорту - *****, нижчий - *.);
8) за планувальною структура (лінійні, компактні і комплекси з
дисперсної (розчленованої) структурою).
Всі критерії класифікації рекреаційних комплексів знаходяться
між собою в складній залежності і супідрядності. Функціональний
профіль, місце розташування і контингент рекреантів визначають призначення рекреаційного комплексу. Від призначення комплексу залежать склад функціональних груп і площі приміщень, які, в свою чергу,
визначаються рівнем комфорту. Рівень комфорту відбивається на об'ємних і планувальних рішеннях будівель і споруд рекреаційних комплексів, ступеня благоустрою їх ділянок.
Найкращим використанням прибережних територій є рекреація,
де створено комплекс який функціонує цілісно для усіх верств населення слугує, багатофункціональною зоною відпочинку, зберігає природний простір.
На основі перерахованих факторів з врахуванням актуальності
можливо вирішення наступних проблем використання прибережних
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територій та організації комфортного відпочинку різних верств населення в одному багатофункціональному комплексі:
– забруднення природного середовища та вичерпання ресурсів;
– неправильне використання прибережних територій;
– дефіцит зон відпочинку і місць соціальної адаптації для людей з обмеженими можливостями.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Федорова О.І.
Науковий керівник – Черноносова Т.О., ст. викладач
Проблема утилізації відходів знайома не тільки Україні, але і
всьому світу. Кожна держава вирішує це питання по-різному: спалювання, поховання, переробка, будівництво заводів, впровадження нових законів і правил. Однак, боротьба з відходами в більшості країн
починалася з сортування сміття, що залежить перш за все саме від
громадян.
При відвідуванні Європи, впадає в очі велика кількість різнокольорових контейнерів для сміття. І чим більше розвинена країна, тим
цих контейнерів більше. В Україні дуже маленький відсоток людей
дійсно сортують відходи, хоча мають для цього можливості. Деякі не
знають, з чого почати, а деякі просто не розуміють важливість сортування сміття.
Найголовніша і найважливіша мета сортування сміття – це зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище.
Тверді побутові відходи (ТПВ) поділяються на: папір, скло, пластик, метал і органіку.
Слід пам’ятати, що небезпечні відходи (батарейки, енергозберігаючі лампи, медичні відходи, акумулятори, ртутні термометри та інші
відходи, що містять ртуть) потрібно відносити в пункти збору небезпечних відходів.
В багатьох країнах Світу діють програми спрямовані на свідомість та заохочення населення сортувати сміття і ці відходи постійно
переробляються і тим самим зменшують шкоду навколишньому середовищу.
У Південній Кореї всі відходи розподіляють на 3 великі групи і
кілька підгруп: відходи, що переробляються; загальні відходи (вони ж
не переробляються); харчові. Сортувати сміття повинні всі, якщо цього
не робити, то накладається дуже великий штраф (до 1 тис. $).
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Контейнери для сортування відходів, залежно від інфраструктури
житлової групи, можуть знаходяться на цокольному поверсі, на вулиці
або в окремому приміщенні. Якщо будинки утворюють закриту житлову групу, то і місце для сортування відходів робиться загальним.
Також в таких місцях ведеться відео спостереження камерами
CCTV, що стежать за дотриманням правил.
Швеція одна з провідних країн, що пропагує філософію «Zero
waste», що означає «нуль відходів». Її суть полягає в тому, щоб найбільш раціонально використовувати природні ресурси і енергію у виробництві, що забезпечує захист навколишнього середовища. Люди
підтримують даний стиль життя намагаються мінімізувати відходи,
менше купувати речей, а якщо і купувати, то намагатися знаходити їх
у стокових магазинах, використовувати екологічно чисті продукти,
вживати продукти місцевого виробництва, щоб зменшити кількість
паливних ресурсів та викидів шкідливих газів в атмосферу.
Також переробка сміття досить прибутковий бізнес, сміття переробляють в газ, паливо, відновлювану енергію, його навіть закуповують з інших країн, щоб переробляти в енергію.
З 1 січня 2018 року в Україні набула чинності норма Закону
України «Про відходи», згідно з якою побутові відходи підлягають
переробці. Українці повинні розділяти побутове сміття на папір, пластик, скло, метал, органіку, і викидати відходи в різні контейнери, встановлені біля будинку.
Але на сьогодні нічого не змінилося - кількість контейнерів у
дворах залишилося колишнім, і навіть те сміття, яке українці акуратно
розкладають у різні ємності, потім скидають в один сміттєвоз і відправляють на звалище.
Але все ж є в Україні пункти сортування відходів. Конкретно в
Харкові є дві організації, які займаються збором, сортуванням і переробкою відходів. Це Мобільні сортувальні пункти «Я сортую» і «Прихисти Пакет». Всю зібрану вторсировину вони безпосередньо передають переробним підприємствам, а також знаходяться в постійному
пошуку нових підприємств з переробки «непопулярних» відходів, які
не приймають звичайні пункти. У таких організаціях також є своя бонусна система, в якій можна отримувати різну екопродукцію і допоміжні тари для сортування в офісах і інших установах (наприклад, подібна є і на кафедрах ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).
Отже західний досвід демонструє, щоб вирішити проблему з відходами і дозволити бізнесу з переробки сміття розвиватися, у багатьох
країнах вводяться податкові пільги, що дозволяє таким компаніям бути
конкурентними в боротьбі за сировину. Також розвитку переробного
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бізнесу сприяють норми, що вимагають від компаній використовувати
вторинну сировину у виробництві товарів.
ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПАРКІНГІВ
ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Конотоп А.В.
Науковий керівник – Гордієнко С.М., ст. викладач
Проблема паркувальних місць в сучасному світі постала достатньо гостро. Рівень автомобілізації в країні зростає. Разом з можливостями, бажання мати власний транспорт з’являється у все більшої кількості людей. І, як доводить практика, відсутність паркувальних місць
не є приводом для нашого населення утриматися від покупки автомобіля.
Значний розрив між кількістю автомобілів і машино-місцями на
парковках очевидний – у кожному дворі або на вулицях можна спостерігати автомашини, які стоять на газонах, тротуарах, уздовж узбіч вузьких проїздів. Нерідко з порушенням правил дорожнього руху. Через
це житлові двори фактично повсюди перетворюються на «хаотичний
паркінг».
Від проблем з парковками страждають не тільки автомобілісти,
але й мешканці будинків. Особливо вразливими в умовах обмеженої
кількості паркувальних місць є маломобільні групи населення, які до
того ж мають особливі потреби. Забезпечити доступність будинків та
споруд для маломобільних груп населення стає майже неможливим.
Відзначимо, що навіть в термінології немає єдності щодо поняття
«Паркінг», зокрема в різних джерелах існує декілька його визначень
(табл. 1).
Таблиця 1 - Порівняння визначення терміну «Паркінг» в різних джерелах
Джерело
Визначення
Оксфордський словник
ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і
гаражі для легкових автомобілів»
Додаток Б Основні терміни та
визначення понять
Інтернет ресурс Вікіпедія

Паркінг (англ. Parkinggarage) – будівля, часто з
кількох поверхів, яка забезпечує парковку.
Паркінги – автостоянки, наземні (переважно відкритого типу) та підземні гаражі для тимчасового
зберігання легкових автомобілів
Паркінг – технічний термін, що означає штатне
переведення механізму, пристрою, транспортного
засобу в нерухоме або неробоче положення в
передбаченому місці.
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Енциклопедичний словник

Паркінг (англ. Parking, від park – стоянка автотранспорту), приміщення або майданчик для стоянки
автомобілів, обладнані огородженнями, стовпчиками, розміткою і знаками.

На основі цього доцільно буде виділити одне загальне поняття:
Паркінг – це спеціально обладнане приміщення або майданчик
призначений для тимчасового або постійного зберігання транспортних
засобів. Відповідно: паркінги можуть бути криті та відкриті.
Класифікаційні ознаки паркінгів наведена на рисунку 1.

Рисунок 1 – Загальна класифікаційна схема паркінгів

У сучасних проектах мають бути передбачені умови зручного і
безперешкодного пересування МГН по всій території та підходи до
будівель та споруд, транспортної інфраструктури, зелених зон з урахуванням вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність
будинків і споруд для маломобільних груп населення».
Над питаннями термінології та аналізу доступності будинків та
споруд для маломобільних груп населення активну участь приймали
співробітники
кафедри
міського
будівництва
ХНУМГ імені О.М Бекетова при розробці нових державних будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд».
Обов’язковими критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти є виконання Законів України «Про
освіту» та «Про вищу освіту» згідно яких необхідне виконання умов
визначених ст.6 та ст.20.
Таким чином відзначимо, що в ХНУМГ імені О. М. Бекетова існує об’єктивна необхідність будівництва паркінга з урахуванням вимог для маломобільних груп населення. З урахуванням майбутніх дер36

жавних норм необхідно також узагальнити вимоги для маломобільних
груп населення при проектуванні паркінгів при вищих навчальних закладах.
ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ШУМОЗАХИСНИХ ЕКРАНІВ У
МІСЬКІЙ ЗАБУДОВІ
Кривошеєв В.Ю.
Науковий керівник – Гордієнко С.М., ст. викладач
Серед факторів, що негативно впливають на міське довкілля,
окремим чинником є шум. Шумом називають всякий неприємний, небажаний звук або сукупність звуків, що заважають сприйняттю корисних сигналів, порушують тишу, завдають шкідливу або подразнюючу
дію на організм людини, знижують його працездатність.
Одне з основних джерел шуму в місті – автомобільний транспорт,
інтенсивність руху якого постійно зростає. Найбільші рівні шуму 90—
95 дБ відзначаються на дорогах міст з середньою інтенсивністю руху.
Шум, що виникає на проїжджій частині магістралі, поширюється не
тільки на прилеглу територію але й вглиб житлової забудови. У зоні
найбільш сильного впливу шуму знаходяться будинки, розташовані
уздовж магістралей загальноміського значення. Рівні шуму, заміряні в
житлових кімнатах при відкритих вікнах всього на 10—15 дБ нижче
еквівалентних рівнів шуму від магістралей (67,4—76,8 дБ). А за останній час середній рівень шуму від транспорту зріс ще на 12—14 дБ. Ось
чому проблема боротьби з шумом в місті набуває все більшої гостроти.
Як з цим боротися? Акустичний комфорт може бути досягнутий
тільки шляхом проведення різноманітних заходів, що впливають на
зниження рівня шуму. До важливих містобудівних рішень, що сприяє
зниженню шуму, відносяться:
– збільшення відстані між джерелом і об’єктом захисту;
– застосування акустично непрозорих екранів-укосів, стін, валів і
будівель-екранів;
– застосування спеціальних шумозахисних смуг озеленення.
Кожен з цих заходів дає певну ефективність, яку можна визначити експериментальним або розрахунковим шляхом.
Проте з шумозахисними екранами виникають певні проблеми,
особливо, коли вони встановлені дуже близько до проїжджої частини.
Так взимку вони зазвичай ускладнюють складування снігу на узбіччях.
До того ж робота збиральної техніки поблизу шумозахисного екрану
взагалі може спричинити пошкодження його конструкції. Також мо-
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жуть виникати наноси снігу, які становлять небезпеку для транспортних засобів і перешкоджають снігоочищенню.
Щодо спеціальних і унікальних типів шумозахисних екранів, то
умови їхнього обслуговування слід передбачувати ще на стадії проектування. Зокрема екрани «звивистої» конфігурації можуть бути недосяжні для очищення від пилу й бруду. В першу чергу це стосується
фігурних екранів та екранів з великими виступами верхньої частини. А
шумозахисні екрани, що розташовуються позаду підпірної стінки, взагалі необхідно захищати додатковими огорожами, щоб створити перешкоду випадковим перехожим, дітям і підліткам. Екрани, встановлені
на мостах, можуть обмежувати доступ до інших комунікацій.
Слід відзначити, що деревні і чагарникові насадження, висаджені
вздовж автомагістралей мають виняткову здатність затримувати і поглинати шумові впливи. Так, багаторядна смуга зелених насаджень заввишки 5—6 м здатна відчутно знижувати рівень шуму. Найбільший
ефект роблять смуги шириною 25—30 м. При цьому спостерігається
зниження рівня шуму на 10—12 дБ(А). Однак в зимовий період захисна функція зелених насаджень знижується в 3—4 рази.
До того ж на всіх магістралях завжди існують місця, де посадка
шумозахисних смуг зелених насаджень неможлива. Як правило це зона перехрестя, а саме трикутник безпеки (трикутник видимості) та підходи до пішохідних переходів і зупинок громадського транспорту.
Таким чином, саме такі розриви шумозахисних зелених насаджень доцільно доповнювати шумозахисними екранами, а смуги зелених насаджень виконувати рядовими посадками листяних і хвойних
порід.
ПОТРЕБИ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ У
ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ. ХАРКІВСЬКИЙ
ДОСВІД ПРОЕКТУВАННЯ
Микулинський В.І.
Науковий керівник – Гордієнко С.М., ст. викладач
Завдяки останнім змінам державних будівельних нормативів потреби маломобільних груп населення будуть враховуватись саме в нових підземних пішохідних переходах. Нажаль в місті Харкові поява
цих переходів відбувається виключно завдяки розвитку метрополітену.
Проте, діючі підземні переходи також потребують модернізації.
Нагадаємо, що основними заходами, яких слід вжити в цьому напрямку є:
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– будівництво похилих пандусів, ескалаторів і спеціальних підйомників;
– облаштування сходів системою підігріву і неслизькими накладками;
– впровадження системи подачі звукових сигналів для пішоходів
з вадами зору;
– внесення відповідних змін до діючої системи навігації.
Проблема полягає в тому, що в місті є цілий ряд інших місць, де
існує нагальна потреба у спорудженні позавуличних пішохідних переходів. Але обрати з них піонера – справа не з легких. Пропонуємо розглянути одне з можливих місць на вулиці Євгена Котляра, в районі
Привокзальної площі (рис.1).
Місце обрано не випадково, оскільки Південний вокзал міста – одна з
візитівок першої столиці. Саме сюди
зазвичай вперше потрапляють гості та
жителі міста, коли приїздять до Харкова і саме тут, в районі Привокзальної площі, знаходиться один з найскладніших
транспортнопересадочних вузлів м. Харкова, де в
часи пік спостерігаються значні транРисунок 1 - Ситуаційний план
спортні та пішохідні потоки.

Рисунок 2 - План та розріз підземного пішохідного переходу

Пішохідні потоки в цьому районі
спрямовані переважно від Південного
вокзалу до зупинок громадського транспорту і у зворотньому напрямку. Не
зважаючи на існуючий наземний пішохідний перехід, пішоходи нерідко
перетинають проїжджу частину у невстановлених місцях, що спричиняє
виникнення ДТП.
Будівництво підземного пішохідного
переходу
попід
вулицею
Є. Котляра надасть можливість не
тільки підвищити безпеку дорожнього
руху, а й покращити пропускну спроможність проїжджої частини. Основні
заходи, що відповідають потребам маломобільних груп населення відповід39

но до діючих нормативів зображені на плані переходу (рис.2). Зокрема
проектне рішення передбачає спорудження підземного переходу через
вул. Є.Котляра з 3-ма виходами і ліфтами.
Така кількість виходів зумовлена червоними лініями, шириною
існуючих тротуарів і конфігурацією пандусу у бік вул. Слов’янської.
Ліфти передбачені на кожному боці вулиці Є. Котляра.
Входи і виходи в підземний перехід передбачаються критими. На
покриттях виходів з переходу передбачено експлуатовану зелену покрівлю з трав’яним газоном Перехід має надземну частину. В підземній
частині переходу передбачаються торговельні заклади та технічні
приміщення для обслуговування переходу. Візуалізацію проектного
рішення зображено на рис. 3.
Слід відзначити, що
будівництово
підземного
переходу на цій ділянці
пов’язане з цілим рядом
труднощів у організації дорожнього руху під час будівництва, а також наявністю
значної кількості існуючих
інженерних мереж.
Рисунок 3 - Візуалізація проектного рішення

ТРАНСПОРТНА КЛАСИФІКАЦІЯ МІСТ
Тяжкороб Д.С.
Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, доцент
Необхідність в масовому транспорті в містах виникла у XVIII ст.,
коли міста досягли великих розмірів, і подальший їх розвиток стримувався відсутністю масового міського транспорту, тобто такого транспорту, яким могли б користуватися широкі верстви населення.
Територіальний розвиток міст в усі часи обумовлювався швидкісними характеристиками масових внутрішньоміських пересувань. Так,
для середньовічного міста, в якому був відсутній масовий транспорт і
пересування здійснювалися пішки зі швидкістю сполучення 4 км/год,
максимальні розміри міста не перевищували
12–15 км2. За умов
використання кінської тяги на залізниці зі швидкістю 8 км/год розміри
міста збільшуються до 50 км2, при використанні звичайного вуличного
транспорту зі швидкістю сполучення 16 км/год розміри міста поширюються до 200 км2. Підвищення швидкості сполучення до 25 км/год
шляхом використання експресних ліній вуличного транспорту дозво40

лило збільшити територію міста до 500 км2, а з використанням метрополітену і міських залізниць 35–40 км/год міста досягають розмірів
1000–1250 км2.
Якщо прослідкувати еволюцію плану будь-якого великого міста
протягом останніх 200–300 років, можна наочно побачити зв’язок між
прогресом транспортних засобів і територіальним розвитком міста.
Існує цілком чіткий взаємозв’язок розвитку міста і транспорту: місто
росте до певних розмірів і використовує певний вид транспорту, потім
у місті починають виникати труднощі в транспортному обслуговуванні, що вимагає поліпшення транспортної системи. Розвиток транспорту поширює можливості розселення та збільшує дальність поїздок,
сприяє розвитку міста.
Із зростанням чисельності населення міст та їхньої території обсяг
роботи транспорту зростає швидше за його територію, бо росте так
звана «транспортна рухомість» населення ( середнє число поїздок, що
припадає на одного жителя за рік), а також підвищується дальність
поїздки. Залежно від чисельності населення міста поділяються на п’ять
груп, кожній з яких відповідає певна транспортна рухомість населення.
Перша група. Найбільш сприятливими у транспортнопланувальному відношенні є міста з населенням до 100–200 тис. жителів. Ці міста можуть обслуговуватися автобусами.
Друга група. Міста з населенням в 200–400 тис, жителів можуть
обслуговуватися автобусами і тролейбусами.
Третя група. Міста з населенням в 400–800 тис. жителів повинні
обслуговуватися автобусами, тролейбусами та трамваями з улаштуванням швидкісного трамваю на основних напрямах.
Четверта група. В містах з населенням понад 800 тис. жителів
необхідний метрополітен.
П'ята група. Міста з населенням 1–2 млн. жителів і більше обслуговуються метрополітеном, сполученими автобусами тролейбусами
і трамваями.
Мережа ліній громадського пасажирського транспорту – це єдина
система швидких, зручних і безпечних зв'язків між функціональними
зонами та елементами планувальної структури міських поселень.
При проектуванні транспортної мережі, як правило, розробляються варіанти розвитку громадського транспорту на підставі технікоекономічних розрахунків і напрямків перспективного розвитку міста.
Організація руху транспорту на вулицях великих міст є складною
задачею: необхідно виділити значну частину міської території для
шляхових засобів, вузлів, стоянок тощо. Лінії позавуличного транспорту характеризуються мінімальною потребою в міських територіях.
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Головне ж полягає в тому, що на позавуличних лініях досягаються
більш високі швидкості сполучення ніж на вуличному транспорті, при
значно вищому рівні безпеки руху. Таким чином, позавуличний транспорт можна вважати "швидкісним".
Розвиток мережі громадського пасажирського транспорту є невід'ємною частиною розвитку будь-кого великого міста та запорукою
комфортного проживання населення у ньому.
ТРАНСПОРТНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСТ
Рекал А.В.
Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, доцент
Основне завдання транспортного планування міст – забезпечення максимальної зручності для населення з метою пересування за їхньої необхідності. Планомірний розвиток міст вимагає не тільки архітектурно-планувальних заходів, а й розв'язання завдань інженерного
устаткування, до яких належать транспортні мережі. Наявні елементи
прогнозу з оцінки гостроти транспортних проблем становлять частину
теорії транспортних систем.
Розглянемо 4-крокову транспорту модель. Складається вона з 4
етапів, але, по факту, ці кроки можуть об’єднуватися. Це генерація,
розподіл, вибір режиму і маршруту.
1. Генерація поїздок. У нас є транспортний район, з якого генерується певна кількість поїдок, – зумовлена тим, що там хтось живе чи
там щось відбувається. Є певна математична функція з низки факторів,
що генерує цей потік. На генерацію поїздок впливають такі чинники як
кількість населення, робочих місць, притягнення поїздок відбувається
місцями розваг, освіти тощо.
2. Розподіл поїздок. Ми знаємо, що у нас є певний обсяг переміщень з одного транспортного району в інший, транспортні райони
генерують потоки назовні, всередині і між собою. Загальна функція
прямо пропорційна поїдкам і обернено пропорційна опору – це вартість, час, для міжміських – відстань. Коли ми говоримо про міські
поїздки, відстань не має значення, важливий лише час.
3. Вибір режиму. Тепер треба визначити, як здійснюється поїздка. Можна піти пішки, поїхати на велосипеді, на таксі, скористатися
громадським транспортом, приватним автомобілем чи комбінувати.
Наприклад, можна їхати самому на машині – або з кимось. У окремих
країнах виділяють це як окреме поняття НОV – транспортний засіб з
великим завантаженням. Мова йде про приватні машини, які везуть
понад 1 людину, чи, наприклад, понад 2-3. Надаючи їх певні префере42

нції, можна стимулювати більшу наповненість автомобілів, наприклад,
через розвиток смуг громадського транспорту з дозволом руху НОV. У
Тайвані є платна автострада, де ліва смуга для HOV – для завантаженого транспорту. Це там рахується автобуси, таксі, автомобілі, де їде 3
і більше людей. Це робиться, аби зменшувати кількість транспортних
засобів, і відповідно пробки.
Як приймається рішення про режим поїздки? На основі корисності, що складається з двох частин. Перша – це певні об’єктивні фактори, наприклад, час поїдки, кількість пересадок, скільки дійти пішки
до автомобіля. І є схоластичний елемент, що надає індивідуальності
кожній людині і є непередбачуваним. Ми припускаємо, що математичне очікування цього схоластичного фактору – нуль, усереднюючи його
в масі людей. Тобто, ми припускаємо, що люди об’єктивно обирають
режим транспорту. Однак для наших реалій є одна особливість стосовно вибору між громадським та індивідуальним транспортом. Це певний суспільний стереотип, що приватне авто – це престижно, і чимало
людей обирають такий режим поїздок, хоча на громадському транспорті може бути і значно дешевше, і співмірно по часу.
4. Вибір маршруту. Четвертий крок – це вибір маршруту. Ми
знаємо скільки сгенеровано трафіку, знаємо розподіл між транспортними районами, режим поїдки. А далі потрібно визначити – яким саме
громадським транспортом скористаються пасажири, якою саме дорогою їдемо машиною. Якщо є альтернативи, то ми приходимо до моделі, що базується на виборі. І тут вже грає велику роль співвідношення
потоку до ємності маршруту. Адже, наприклад, якщо одна дорога
більш оптимальна, ніж друга, всі автомобілі намагатимуться рушити
першою – то на ній утворяться затори, і проїхати другою вже буде навпаки краще.
При плануванні мова йде про безальтернативні поїдки, тобто
коли люди і так їздять – і питання лише як, яким транспортом і по
яким маршрутам. Наприклад у Києві враховано лише 3 основні типи
режимів поїздок: пішки, громадським транспортом та приватним автомобілем. При соціологічному опитуванні пропонувалося обирати
велосипед – але з 30 тисяч опитаних лише 4 людини назвали його як
засіб пересування, тож цих даних поки недостатньо для моделювання
маршрутів велодоріжок. А нічний транспорт неможливо промоделювати, адже це по суті альтернативні поїздки, без яких люди переважно
можуть обходитися. Впровадження нічних маршрутів змінює поведінку людей, і тут найкращий інструмент – соціологічні опитування.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛА – ОДНА З ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ
СУСПІЛЬСВА
Чепурна М.Є.
Науковий керівник – Чепурна С.М., канд. техн. наук, ст. викладач
Житлова проблема є однією з найгостріших соціально-економічних
проблем в Україні. Близько третини населення країни проживає у незадовільних умовах – гуртожитках, з'ємних квартирах тощо. Повільними темпами здійснюється реконструкція житлових будинків перших
масових серій забудови, шляхом якої потрібно відновити близько 72
млн. кв метрів житла.
Структура капіталовкладень за джерелами фінансування, що спрямовувалось на житлове будівництво, не відповідає, з одного боку, вимогам забезпечення житлом соціально незахищених верст населення, а
з іншого – сучасним вимогам ринкової економіки і складається лише з
трьох основних джерел: кошти державного бюджету – 3,5 %; кошти –
підприємств – 37,5 %; кошти населення – 59 %.
Розвинена в минулому база індустріального житлового будівництва
практично не використовується. Обсяги крупнопанельного домобудування за останні роки скоротилися більше, ніж у 10 разів.
Реконструкція житлових будинків перших масових серій і так званих «хрущовок» міської забудови дозволяє поліпшити житлові умови,
найбільш раціонально використовувати обмежені фінансові і матеріальні ресурси порівняно з новим будівництвом. Вона дає можливість не
тільки зберегти і відновити існуючий житловий фонд, але і значно збільшити його (на 24 – 30 %) за рахунок надбудови мансардних поверхів, прибудови житлових блоків, а також зменшити на третину електровитрати для утримання житлового фонду за рахунок утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій житлових будинків, модернізації
інженерного обладнання та застосування систем регулювання і обліку
тепло-, водо і газозабезпечення.
Розрахунки показують, що витрати на реконструкцію, утеплення і
відновлення ресурсу будинків компенсуються зменшенням не менше,
ніж на 30 % експлуатаційних витрат.
Теплова реабілітація будинків дозволить знизити витрати паливноенергетичних ресурсів на 30 – 35 %, а модернізація інженерного обладнання із застосуванням поквартирного регулювання і обліку – знизити споживання питної води до 50 %. При цьому оплата за комунальні
послуги зменшиться на 20 – 25 %.
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Можливо проводити реконструкцію як окремих будинків, так і житлових кварталів, мікрорайонів, при цьому організувати будівельномонтажні роботи як з відселенням мешканців, так і без відселення.
Для проведення масової реконструкції необхідно:
- розробити технічні і правові нормативні документи;
- провести обстеження технічного стану будинків;
- в залежності від об’ємно-конструктивних і архітектурнопланувальних особливостей типових серій будинків розробити варіанти проектних рішень;
- поступово переобладнати існуючу матеріально-технічну базу,
створивши умови для розвитку ефективних вітчизняних будівельних
матеріалів, конструкцій, санітарного і електротехнічного обладнання.
Крім того, реконструкція житлового фонду сприяє зменшенню міських територій, необхідних для нового житлового будівництва, і поліпшення архітектурної виразності забудови.
В даний час в Україні реконструйовано лише 7 п’ятиповерхових
будинків, 15-20 будинків реконструйовано з вирішенням лише окремих проблем (надбудова мансард, розширення кухонь за рахунок прибудов, утеплення фасадів, заміна вікон і балконних дверей тощо).
ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО ЕКОЛОГІЧНИХ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
Селіхова Я.В.
Науковий керівник – Чепурна С.М., канд. техн. наук, ст. викладач
У другій половині XX ст. склався новий напрямок містобудівної
теорії і практики – містобудівна екологія. Знання, накопичені в області
архітектури та містобудуванні, отримали нове переосмислення з точки
зору взаємодії людини і природи, міста та біосфери. Необхідна умова
виживання людини - збереження первозданного і відновлення порушеного людиною природного середовища, в тому числі і поліпшення
здоров'я людини як частини цього середовища. Для кардинального
зменшення навантаження на природне середовище житло поступово
повинно стати екологічним.
Екологічний будинок - це не просто модний тренд, бо у сучасному
світі відбувається зростання ціни на енергоносії, що створює гостру
проблему експлуатаційних витрат на житло. При будівництві екологічного житла використовують натуральні матеріали, що дозволить стати таке житло естетично привабливим, а його архітектура повинна забезпечувати оптимальну роботу основних біоенергетичними систем.
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Тому при проектуванні екологічних будинку враховуються такі основні чинники:
- мінімізація опалювальної частини будинку з можливим її зонуванням на постійно опалювальну і періодично опалювальну частини
(при мінливому складі сім'ї);
- оптимізація взаємного розташування опалювальної частини будинку та елементів подвір'я для зменшення витрат тепла взимку в опалювальної частини і при переходах з однієї частини в іншу;
- забезпечення достатнього освітлення основного (зимового) приміщення за умови великої кількості буферних зон;
- забезпечення можливості поетапного будівництва і оснащення
будинку інженерним обладнанням, в тому числі будівництва першого
опалювального блоку за один будівельний сезон;
- забезпечення природною вентиляцією у зв'язку з підвищеною герметичністю будинку;
- оптимальне розташування екологічного будинку на ділянці з урахуванням особливостей ландшафту і методів ведення робіт на присадибній ділянці.
Великий вплив на архітектуру і планування екологічного будинку
надають інженерні системи, які виконують ті ж функції, що і у звичайному будинку. Вони забезпечують обігрів, постачання холодної та гарячої води, електроенергії для освітлення і роботи побутової техніки,
вентиляцію будинку і видалення всіх відходів. На відміну від обладнання звичайного будинки, підключеного до централізованих комунікацій все це обладнання автономне.
Головні вимоги до інженерних систем – це функціональність і простота, можливість самостійного виготовлення більшої їх частини, простота і зручність для профілактичних і ремонтних робіт, можливість
заміни конструкцій без реконструкції будинку.
Масове будівництво екологічних будинків може зробити житлове
будівництво засобом вирішення багатьох екологічних проблем, які
стоять перед людством. При експлуатації таких будинків людина своєю життєдіяльністю повинна сприяти перетворенню сонячної енергії в
живу біомасу ефективніше, ніж це відбувається щодо природного розвитку екосистеми, перевищуючи величину природного відтворення
середовища у природному стані.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ БУДІВНИЦТВО
В УКРАЇНІ
Селіхова Я.В.
Науковий керівник – Чепурна С.М., канд. техн. наук, ст. викладач
Основними завданнями концепції державної екологічної політики
України на період 2020 року у галузі житлово-комунального господарства та будівництва є: перегляд нормативно-правової бази з метою забезпечення природоохоронних вимог, зокрема щодо енерго- та ресурсозбереження, у процесі промислового та житлового проектування,
будівництва та реконструкції споруд. Вирішення подібних задач безпосередньо пов'язане із впровадженням еко-ефективного будівництва.
Енергоефективне екологічне будівництво – це спорудження архітектурних об’єктів, які повністю забезпечують себе електроенергією та
теплопостачанням за допомогою використання альтернативних джерел
енергії (сонця та вітру) та переробці відходів.
Актуальним питанням енергоефективного екологічного будівництва є забезпечення комфортності внутрішнього середовища та естетичної привабливості споруди з позиції візуального сприйняття в архітектурному середовищі при застосуванні екоефективного будівництва.
Доцільним та дієвим є комплексний підхід щодо енергоефективного будівництва, де отримання найвищих результатів можливе при використанні заходів щодо економії енергії на кожному етапі проектування.
Основними принципами формування проектних рішень енергоефективних будівель є:
- містобудівні (вибір місця розташування будівлі з урахуванням
кліматичних умов, ландшафту, існуючої забудови в районі передбачуваного будівництва, використання підземного простору тощо);
- об'ємно-планувальні (компактна форма в плані, проектування і
будівництво великокорпусних житлових будинків, гнучкі планувальні
рішення, функціональне зонування приміщень, у тому числі щодо температурно-вологим параметрам мікроклімату та ін);
- конструктивні (використання ресурсо- та енергозберігаючих будівельних матеріалів і конструкцій, що мають міцність, жорсткість, тріщиностійкість та володіють довговічністю, безпекою, раціональними
експлуатаційними витрати);
- екологічні (дотримання вимог щодо інсоляції, шумозахисту приміщень, архітектурний вигляд будинку повинен бути в гармонії з навколишнім середовищем, використання у проектах екологічно чистих
матеріалів, скорочення кількості відходів);
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- інженерно-технічні (застосування технічних рішень і обладнання,
що дозволяють усунути або скоротити надлишкові витрати на нагрів,
охолодження та вентиляцію приміщень, надлишкове водоспоживання і
освітлення, впровадження нових інженерних систем, енергоджерел,
обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, усунення втрат у
сфері ЖКГ при транспортуванні тепло-, енергоносіїв, води тощо).
Впровадження заходів щодо економії енергії при проектуванні будівель є необхідним. Порушуючи питання щодо збереження енергії та
енергоносіїв, слід передусім передбачити енергоекономне будівництво, та використання для опалення будівель енергії, що має здатність до
відновлення. Як показує аналіз енергозберігаючих заходів у житлових
і громадських будинках, основні зусилля слід направити на підвищення рівня теплоізоляції будинків і, в першу чергу, огороджуючих конструкцій, але не менш важливими є і форма будівлі, її спрямування відповідно щодо сторін світу.
На сучасному етапі екоефективне будівництво не досить широко
розповсюджено в Україні. Через недостатнє фінансування з боку держави, воно існує майже за рахунок приватних осіб. Екоефективні споруди громадського призначення в Україні взагалі не будуються, проте
в індивідуальних житлових будинках екоефективне будівництво набирає популярність.
РОЗВИТОК РЕКРЕЙЦІЙНИХ ЗОН УКРАЇНИ
Лещенко А.С.
Науковий керівник – Чепурна С.М., канд. техн. наук, ст. викладач
Пропорційна інтенсивному росту сучасних міст зростає ступінь деградації їх природних ресурсів, що призводить до порушення екологічної стійкості міста, як природно-антропогенної системи, і скорочення
територій, придатних для рекреаційного використання. Збереження і
збільшення природних компонентів міського ландшафту, забезпечення
високого рівня рекреаційного обслуговування визначають якість життя
міського населення.
В сучасному світі рекреація – як процес відновлення фізичних і духовних сил людини чи – як процес відтворення людини є незамінним
фактором чи умовою розширеного відтворення фізичних, інтелектуальних і емоційних можливостей окремої людини та суспільства загалом.
За останні кілька десятків років у світі поступово зростає значення
оздоровчого лікування, туризму і рекреації. Здебільшого така тенденція пов’язана насамперед із значним зростанням прибутків населення
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економічно розвинутих країн, зростанням загальноосвітнього рівня
людей, розвитком транспортного сполучення.
За даними світового досвіду відзначають такі тенденції у формуванні рекреаційних територій:
а) розвиток урбанізованих рекреаційних територій на базі курортних населених пунктів або цілих курортних агломерацій (курорти і
курортні місцевості, приморські рекреаційні райони);
б) розвиток рекреації на міжсельбищних територіях шляхом створення рекреаційних парків.
В Україні значну частину природного потенціалу складають: рекреаційні ландшафти (лісові, приморські, гірські), оздоровчі ресурси
(мінеральні води та лікувальні грязі), природно-заповідні об’єкти (національні природні та регіональні ландшафтні парки, біосферні заповідники, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва тощо), території
історико-культурного призначення (пам’ятки архітектури та містобудування, історико-архітектурні заповідники та ін.).
Площа освоєних та потенційних рекреаційних територій в Україні
(без радіаційної забрудненості) становить 12,8% території країни. Згідно з оцінкою ландшафтних ресурсів, потенційний фонд природоохоронних, оздоровчих та рекреаційних територій становить 12,1 млн. га,
тобто 20% площі території України, що відповідає міжнародним показникам раціонального збереження природно-рекреаційних ресурсів.
Сьогодні попит на рекреацію і туризм в Україні щороку зростає.
Географічне розташування України зумовлює необхідність формування сучасної ефективної курортно-рекреаційної економіки як важливої
підсистеми національної економіки на базі оптимізації організаційноекономічного механізму функціонування санаторно-курортних комплексів і гармонізації інтересів всіх його учасників. На жаль, в Україні
розвиток туризму і рекреації ще не є домінуючим у сфері економіки.
Для розвитку озеленених і ландшафтно-рекреаційних територій необхідним є збереження унікального природно-ландшафтного комплексу, рекреаційних територій і об'єктів природно-заповідного фонду,
підвищення забезпеченості населення озелененими територіями загального користування шляхом створення нових парків, скверів, поліпшення рекреаційного потенціалу наявних природних ландшафтів, їх
благоустрій та належний догляд за ними.

49

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В МАЛИХ МІСТАХ
Корнієвська А.А.
Науковий керівник – Чепурна С.М., канд. техн. наук, ст. викладач
Малі міста відіграють суттєву роль у розвитку суспільства, вони
зберігають культурну спадщину та національний колорит країни, але
багато з цих міст переживають період застою у зв'язку з закриттям підприємств і низьким рівнем соціально-економічного розвитку. Розвиток туристично-рекреаційної діяльності в малих містах може стати
одним із заходів щодо подолання кризових явищ, допоможе уникнути
відтоку населення, дасть нові робочі місця. Саме тому важливо всебічно вивчити рекреаційний потенціал даної території.
Під рекреаційним потенціалом розуміють сукупність природних,
культурно-історичних і соціально-економічних умов і ресурсів території, що визначають можливості розвитку різних видів відпочинку і туризму, здійснення різноманітних туристично-рекреаційних занять.
Рекреаційні зони формують зелений каркас міста. Вони покращують екологічну ситуацію: поглинають вуглекислий газ, очищають,
вбирають і утримують дощові стоки, знижують ефект локального перегріву.
Загальна площа рекреаційних територій України становить близько
3% її території. Питома вага потенційно-рекреаційних територій у
структурі земель у цілому по Україні складає максимальна – в Закарпатській і Рівненській областях (понад 50% території), мінімальна - в
південних і східних областях, крім Херсонської (менше 20%).
Львівська області відноситься до Карпатського регіону, що є досить
розвиненим і надзвичайно перспективним з позицій рекреації. Завдяки
наявності унікальних різноманітних рекреаційних ресурсів, розвитку
інфраструктури та вигідному географічному положенню рекреаційні
об’єкти району надзвичайно популярні серед вітчизняних і зарубіжних
туристів. У регіоні знаходяться:
- 56% ресурсів мінеральних вод України;
- сприятливі для оздоровлення та різних видів літнього та зимового
відпочинку кліматичні умови передгірських і гірських районів;
- численні пам’ятки природи, історико-культурні ресурси (13% зареєстрованих в Україні), місцевий етнічний колорит, що створює можливості для розвитку «зеленого туризму».
В малих містах особливо гострої на сьогоднішній день є проблема
створення комфортного міського клімату, що можливо при збереженні
навколишнього природного середовища та оздоровленні існуючої міського середовища.
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Аналіз стану та перспектив розвитку рекреації в малих містах
України дозволило виявити проблеми, які перешкоджають розвитку
рекреаційної території:
- недостатнє державне фінансування;
- незадовільний стан транспортної інфраструктури;
- збереження та утримання в належному стані культурноісторичних об'єктів, що становлять туристичну цінність.
Вирішення вказаних проблем дозволить поліпшити навколишнє середовище, виконати озеленення, благоустрій малих міст та створити
зони екологічного комфорту.
ОЗЕЛЕНЕННЯ ЖИТЛОВИХ КВАРТАЛОВ В УМОВАХ
ЩІЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ
Шиманович О.Д.
Науковий керівник – Жидкова Т.В., канд. техн. наук, доцент
На сьогоднішній день в Харкові ведеться щільна вирубка дерев і
зачистка територій, під будівництво нових житлових кварталів.
Зелені насадження мають величезне значення в житті людини.
Вони поглинають пил і токсичні гази. Формування газового складу
атмосферного повітря на міських територіях знаходиться в прямій залежності від кількості і стану рослинності. Рослини засвоюють сонячну енергію і створюють з мінеральних речовин ґрунту і води в процесі
фотосинтезу вуглеводи та інші органічні речовини. Без рослинного
світу життя людини і тваринного світу неможлива.
Незабаром, якщо так і продовжиться, у нас виникне проблема з
озелененням районів. Для усунення проблеми, необхідно заздалегідь
продумати стратегію озеленення міських територій
Пропоную розглянути створення конструкції фасадних систем,
пристосованих для росту рослин, озеленення дахів житлових будинків
та створення комфортного доступу до них.
Такі зміни принесуть покращення екологічної обстановки в умовах міста і зроблять більш привабливим вигляд житлових районів.
Огороджені міні-паркові зони на облаштованих дахах будуть безпечні для прогулянок з дітьми, відпочинку дорослого населення, занять спортом. До того ж озеленення дахів призведе до поліпшення
екологічного стану міського середовища.
Для початку коротко розглянемо, етапи створення озелененої зони на дахах будинків.
По-перше, це розрахунок несучої здатності конструкцій покрівлі,
їхній захист і герметизація для того, щоб волога, що накопичується в
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ґрунтовій суміші не руйнувала конструкції і не потрапляла в приміщення, що знаходяться нижче.
По-друге, розробка проекту пристосування покрівлі під мініпаркову зону, в тому числі забезпечення безпечних шляхів евакуації,
забезпечення доступності для маломобільних груп населення.
І нарешті розробка проекту озеленення покрівлі. А саме вибір
асортименту зелених насаджень і методу їхнього розміщення: рослини,
що потребують захист в зимовий період доцільно висаджувати в декоративні ящики й вазони; сукуленти в спеціальну ґрунтову суміш безпосередньо на даху. не і розміщуються відповідно до проекту.
«РОЗУМНИЙ БУДИНОК»
Верховод К.В.
Науковий керівник – Жидкова Т.В., канд. техн. наук, доцент
«Розумний будинок» - це сучасна система автоматизації та контролю, покликана зробити життя людини максимально комфортною й
економічною.
Головним завданням цієї технології є автоматичний контроль всіх
інженерних систем функціонування будинку системи, через допоміжні
пристрої: смартфон, ноутбук, планшет і т.д. За допомогою цієї системи, можливе регулювання і економія електроенергії, теплопостачання,
кондиціонування, тощо.
Наприклад, не залежно від місцезнаходження власника підтримка
мінімальної температури в приміщеннях під час відсутності господарів
й підвищення температури до комфортної на час до їхнього повернення. Тим самим, економія тепло ресурсів і грошових витрат.
Системи розумного будинку виконують контроль безпеки за допомогою температурних і димових датчиків. У разі пожежі, припиняється подача електроенергії і запускаються системи пожежогасіння, а
після ліквідації небезпеки запускаються системи вентиляції у посиленому режимі, посилена щоб забезпечити надходження потоку свіжого
повітря.
У разі крадіжки майна на території будинку, інформації про порушення надходить в охоронну службу, за допомогою автоматичної
сигналізації. Одночасно власник будинку отримує сповіщення про незаконне проникнення.
Системи «розумного будинку» дають певну незалежність від працівників підприємств житлово-комунального обслуговування. Наприклад, у випадках аварійного відключення центрального опалення в
будинку автоматично включаються вироблення електроенергії за до52

помогою альтернативних джерел, і подальший перехід на незалежну
енергозабезпеченість будинку: в разі аварійного відключення електроенергії забезпечується перехід на вбудовані акумулятори, від альтернативних джерел: сонячні батареї; сонячні колектори; теплові насоси;
установки для поглинання енергії води; біогазові установки.
Впровадження технологій «розумного будинку» забезпечить підвищення комфортності людини й незалежність від комунальних підприємств.
ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ВIM ТЕХНОЛОГІЙ
Макаров Я.В.
Науковий керівник – Жидкова Т.В., канд. техн. наук, доцент
Останнім часом серед всіх програм комп’ютерної графіки користувачі надають перевагу технологіям інформаційного моделювання
будівлі (Building Information Model), скорочено BIM технологіям.
Особливістю цієї технології є те, що будівля і все, що має до неї
відношення, розглядаються як єдиний об’єкт.
Такий підхід до проектування передбачає збір і комплексну обробку архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної інформації, що дозволяє створити багатовимірну модель будівлі, яка містить всю інформацію про об'єкт, необхідну не тільки для його проектування та будівництва, а й експлуатації.
Формування проектного рішення за допомогою «Buliding
Information Modeling» ґрунтується на наступних принципах:
- об'єктно-орієнтоване проектування;
- тривимірне моделювання:
- кількісні й якісні характеристики кожного об'єкту;
- автоматичне отримання креслень на основі моделі;
- інтелектуальна параметризація об'єктів;
- спільна розробка проекту в єдиному інформаційному
полі.
Застосування інформаційної моделі будівлі істотно полегшує роботу з об'єктом і має масу переваг перед колишніми формами проектування. Перш за все, такий підхід дозволяє зібрати воєдино, зістикувати
і узгодити створювані різними фахівцями і організаціями системи будівлі. Відповідальні люди можуть заздалегідь перевірити їх життєздатність, функціональну придатність та експлуатаційні якості основних
систем, а також уникнути самого неприємного для проектувальників внутрішніх нестиковок.
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Побудована фахівцями інформаційна модель об'єкта потім активно використовується для створення робочої документації всіх видів,
розробки та виготовлення будівельних конструкцій і деталей, комплектації об'єкта, замовлення і монтажу технологічного устаткування,
економічних розрахунків, організації зведення самої будівлі, а також
вирішення технічних і організаційно-господарських питань подальшої
експлуатації.
ДОСТУПНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ, ЩО МАЮТЬ СТАТУС
НАЦІОНАЛЬНИХ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП
НАСЕЛЕННЯ
Грязнов Е.А.
Науковий керівник – Жидкова Т.В., канд. техн. наук, доцент
На шляху інтеграції до європейського та світового співтовариства
Україна ратифікувала низку міжнародних правових актів, які здійснили певний вплив на формування національної державної політики і
практики щодо забезпечення рівних можливостей для всіх громадян,
впровадження принципів доступності в різні сфери життєдіяльності
осіб з інвалідністю.
Відповідно до цих документів кожен університет, особливо той,
що має статус національного має забезпечити доступність і якість
освітніх послуг людям з інвалідністю з урахуванням здібностей, можливостей, бажань та інтересів кожного шляхом запровадження інклюзивної освіти.
Серед принципів інклюзивності вищої освіти провідну роль відіграє забезпечення архітектурної доступності освітнього середовища.
Вся решта принципів не може виконуватись, якщо не забезпечений
безперешкодний і безпечний шлях до навчального закладу, доступність входу, можливість потрапити до аудиторії, тощо.
На виконання даних положень в Харківському Національному
університеті міського господарства імені О. М. Бекетова, була створена робоча група з викладачів і студентів для обстеження корпусів університету щодо доступності для людей з інвалідністю і маломобільних
груп населення.
В процесі дослідження двох корпусів було виявлено велика кількість не доступних місць. По-перше в університеті не має санітарних
вузлів для маломобільних груп населення. По-друге не достатня кількість ліфтів для піднімання на вищі поверхи. Зовсім недоступним є
адміністративний корпус, де багато переході зі сходинками; теплоенергетичний корпус, де навіть вхідні двері і коридори не дають змогу для
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пересування людей з порушенням опорно-рухового апарату. Електротехнічний корпус має ліфти, але розмір дверей не відповідає вимогам
доступності.
Отже відносно доступним є лише центральний корпус університету, що має доступні ліфти, широкі коридори, і навіть доступний туалет.
За результатами досліджень були розроблені проектні пропозиції,
щодо реконструктивних заходів для забезпечення доступності корпусів університету.
РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМИСЛОВИХ ЗОН
Конопкіна К.О.
Науковий керівник – Мороз Н.В., ст. викладач
У кожному місті знайдеться своя промислова будівля, кращі часи
якої залишилися позаду - колишні заводи, фабрики, станції поштового
сортування, покинуті ГЭС, та інші будівлі. Як правило, такі будівлі
знаходяться в непоганому стані, в житловій межі міста, мають архітектурну спадщину і займають ліквідні земельні ділянки.
Світова практика в питанні покинутих будівель ґрунтується на
принципі їх збереження і перетворення в новий простір з новим сенсом. Редевелопмент промислових територій вигідний не лише бізнесу,
але і міській владі. Це не лише дозволяє підтримувати архітектурну
спадщину у хорошому стані і допомагає рухатися шляхом сучасного
використання інфраструктури історичної частини міста, але і звільняє
міський бюджет від тягаря, що вимагає щорічних дотацій і займаючого
багато дорогої землі. Прикладів такого редевелопмента є величезна
кількість як в зарубіжних країнах, так і в країнах пострадянського простору.
Великі площі, нестандартне планування і високі стелі роблять
промислову зону привабливою для сучасних дизайнерів, даючи можливість швидко перетворити приміщення в культурний кластер, адже
для цього не потрібно якісь складні технічні рішення.
З тих же причин має сенс переробки промислових зон в житло
типу "лофт". Англійське "loft" в дослівному перекладі означає "горище". Тобто це додаткове, нежитлове приміщення. На практиці так називають будівлі колишніх підприємств, перероблені під комерційні
або житлові об'єкти. Усі індустріальні особливості колишніх цехів (великі труби, цегляні стіни, вікна в підлогу і тому подібне) відмінно вписуються в цей стиль і майже не вимагають доопрацювання. Розташу-
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вання таких квартир в місті зробить їх ще привабливіше для покупця і
швидко окупить усі вкладені кошти.
При цьому реконструкція існуючих приміщень частенько обходиться дорожче за будівництво нового житла. У кожному конкретному
випадку потрібно проводити детальні розрахунки.
ПОНЯТТЯ ПРО ПРОЕКТУВАННЯ «РОЗУМНОГО БУДИНКУ»
Білоусов Є.Д.
Науковий керівник – Мороз Н.В., ст. викладач
Розумний будинок" - широко відома за кордоном сучасна система
автоматизації, покликана зробити життя людини максимально комфортним. Вона може кардинальним чином змінити управління будинком
- від контролю температури в кімнатах і рівня їх освітлення до управління безпекою будинку і усієї сім'ї. Установка системи "Розумного
Будинку" значно підвищує ефективність і довговічність роботи інженерних систем, знижує споживання енергоресурсів, створює простий в
управлінні комфортний простір.
Як правило, єдиним механізмом управління для користувача є
панель управління, яка може бути планшетним комп'ютером або моноблоком з сенсорним екраном.
Робота системи організована за допомогою програмних і апаратних засобів. Апаратний комплекс складається з центрального сервера і
спеціальних контролерів, кожен з таких контролерів виконує окрему
функцію. Усіма контролерами управляє центральний сервер по командах від панелей управління.
Проектування "Розумного будинку" - все-таки завдання індивідуальне під кожен об'єкт. Цей процес можна порівняти з дизайном інтер'єрів, коли проект робиться конкретно під замовника, підкреслюючи його індивідуальність. Хоча на ринку існують і "коробкові рішення", але, як правило, в них закладені тільки базові функції і придумуються вони в основному для того, щоб наочно понизити попередню
вартість системи.
Система "Розумний будинок" не позбавлена недоліків. Вони не
так помітні на тлі безлічі достоїнств, але існують. Перший - висока
вартість устаткування, його професійного монтажу і обслуговування.
Термін окупності проекту може виявитися дуже великим. Перш, ніж
встановити систему "Розумний будинок", варто визначитися, чи не
переважують його недоліки можливі переваги. І починати роботу тільки тоді, коли цих достоїнств більше.
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СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКИХ МІСТЕЧОК
Сінілов Я.Д.
Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент
Проблема гармонійного виховання молодої людини і фахівця в
даний час привертає увагу науковців української та зарубіжної науки.
Засобом вирішення даного завдання є не тільки досягнення високого
рівня знань за відповідним напрямом, але і задоволення потреби в організованому дозвіллі, наповненому інтелектуальною діяльністю, творчістю, спілкуванням, заняттями спортом.
У вищих навчальних закладах повинно створюватися середовище,
що забезпечує умови для ефективної навчальної та виховної діяльності, реалізації потреби в громадської активності, творчості, культурному
вдосконаленні. Однак матеріальна база для поза навчальної діяльності
студентів в більшості вузів не відповідає сучасним вимогам.
Метою даної роботи є виявити загальні закономірності та тенденції проектних рішень сучасних зарубіжних студентських містечок та
можливості зміни і реорганізації функціонально-планувальних рішень
студентських містечок в Україні.
В результаті проведених досліджень і аналізів для реалізації поставлених завдань була розроблена класифікація студентських містечок. Яка складається з наступних розділів:
- за схемою розміщення;
- по наявності інфраструктури: широкий набір послуг, надана в
скороченому вигляді;
- по типу гуртожитків: котеджі, блоковані будинки, гуртожитки
коридорного типу, гуртожитки секційного типу;
- по приналежності до ВНЗ;
- за принципом зонування території: лінійна відособлена схема
розвитку; центрична відособлена система; центрична система з взаємопроникненям житлової та навчальної зон; лінійна система з взаємопроникненям зон;
- за побудовою системи громадських центрів студентських містечок в залежності від кількості студентів: до 5000 студентів; від 5000
до 10 000 студентів; понад 10 000 студентів;
- по екологічності;
- за способом будівництва;
- за безпекою;
- по відношенню до міського середовища: міського розосередженого типу, міського локального типу, заміського локального типу,
«mixed» (міське середовище і студмістечко змішуються);
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- за масштабом і розмірами: мікромістечко, міні містечко, класичне історичне містечко, макромістечко, мегамістечко;
- за схемою зонування і розвитку студмістечка: віялова,
центрична, багатоцентрова, лінійна;
- по розташуванню їх в місті: в центральній частині; в периферійній зоні.
Одна з основних планувальних ідей сучасного студмістечка
сформувати єдине архітектурно-просторове середовище з переважно
пішохідною доступністю всіх об’єктів основного функціонального,
соціального, виробничого і житлового профілів.
Найважливішим фактором успіху кампусу є наявність унікального, чітко визначеного бренду і візуального іміджу, включеного в
імідж університету. Проблема взаємодії студмістечка і міського середовища завжди стоїть перед кожним кампусом. У той же час необхідно забезпечити резидентам можливість виходу в середу або створити
для них настільки комфортну атмосферу, щоб вони не відчували необхідності частого виходу в місто. Студмістечко не може бути повністю
«закритим». Наприклад, в успішних університетських студентських
містечках середовище та територія кампусу – це частково і міський
публічний простір, який сприяє соціальної взаємодії студентів, викладачів і городян.
Реалізація проектів розвитку студмістечка впливає на всю прилеглу територію і здатна відповідати місцевим і регіональним стратегіям розвитку міста і регіону, особливо – розвитку транспортних систем,
суміжних з студмістечком територій, економічного зростання міста і
захисту навколишнього середовища.
ЕТАПИ БУДІВНИЦТВА ТОРГОВИХ ЦЕНТРІВ
Тур В.С.
Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент
Зростаючий рівень життя і обсягів споживання диктують свої
правила, тому будівництво нових торгових центрів як і раніше актуально.
Вибір концепції торгового центру – один з найважливіших кроків, саме це рішення визначає шанси ТЦ на успіх. Воно впливає також
на вибір розташування та архітектурні особливості будівлі.
Щоб створити успішний і прибутковий торговий центр, потрібно співробітництво фахівців різних спеціальностей: від маркетологів і
економістів до архітекторів і будівельників. Проектування і будівництво торгових комплексів – дуже складне завдання. Адже ще на стадії
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концепції необхідно врахувати безліч чинників: розпланувати купівельні потоки, створити найбільш комфортні умови – як для відвідувачів, так і для орендарів, продумати нюанси експлуатації.
Будівництво торгових будівель включає в себе кілька етапів. Розглянемо основні з них:
Розробка концепції. Включає в себе проведення маркетингових
досліджень, які повинні визначити, які саме послуги та товари будуть
цікаві потенційним покупцям. Разом з цим розраховуються витрати
на будівництво торгового центру, визначаються технічні характеристики споруди.
Укладання договору. Коли всі деталі враховані, проект затверджений, складено кошторис будівництва і план реалізації проекту, підписується договір про співпрацю.
Виготовлення металоконструкцій. Основою будівель за каркасною технологією є каркас з міцного металевого профілю. Термін його
служби – до ста років. Металевий каркас здатний витримувати критичні навантаження, що важливо для часто відвідуваних комерційних
будівель.
Вибір місця. Місце для будівництва торгового центру визначається його концепцією, розмірами і бюджетом. Важлива умова – доступність, необхідно також враховувати рівень розвитку інфраструктури району та конкурентне середовище.
Розробка проекту. На даному етапі розробляється архітектурний
проект, визначається загальний вигляд і особливості планування торгового центру та прилеглої території, готується весь пакет необхідних
для початку будівництва документів.
Підготовчий етап. Перед тим, як починати будівництво торгового центру, потрібно підготувати майданчик – очистити її, провести
при необхідності дренаж ґрунту, організувати тимчасові комунікації
та під’їзні дороги, підсобні приміщення для будівельників і підвезти
матеріали.
Будівництво. Самий складний і довгий етап. Від укладання фундаменту до робіт по внутрішній і зовнішній обробці можуть пройти
місяці, і терміни будівництва в першу чергу залежать не від розмірів
об’єкта і рівня його складності, а від злагодженості роботи команди і
правильної організації процесу.
Здача проекту в експлуатацію. По закінченню монтажу будівля
під ключ готова до експлуатації. Все, що потрібно, це внести торгове
обладнання, меблі. Коли закінчені всі будівельні роботи, з клієнтом
підписуються необхідні документи і він отримує гарантію на експлуатацію ТЦ.
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Будівництво торгових комплексів передбачає співпрацю з величезною кількістю підрядників і точну координацію їх роботи.
Особливу увагу слід приділити системам кондиціонування і вентиляції, які будуть підтримувати оптимальну температуру і комфортний мікроклімат в різних приміщеннях торгового центру, з огляду на
їх специфіку і прохідність.
Організація купівельних потоків також вимагає інноваційного
підходу – навіть малоповерховий торговий комплекс повинен бути
оснащений ескалаторами, ліфтами, розташованими в правильно обраних місцях.
Паркінг вирішує проблему зберігання авто. Наземні – найпростіший тип стоянок, в яких місця для машин позначені лише розміткою. Підземні парковки більш екологічні, вони не псують ландшафт і
вигляд будівлі. Однак і будівництво таких парковок обходиться дорожче. Багаторівневі надземні паркінги економніший та не менш
ефективний спосіб вирішення проблеми паркування великої кількості
машин на обмеженій території.
Дослідження доводять, що оцінюючи привабливість торгового
центру відвідувачі звертають увагу на зручність і приємну атмосферу,
тому торгові комплекси, що володіють своїм неповторним стилем і
продуманої до дрібниць внутрішньою інфраструктурою, привертають
більшу кількість покупців.
ОСОБЛИВОСТІ РЕНОВАЦІЇ ІСТОРИЧНИХ БУДІВЕЛЬ
Герасименко С.С.
Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент
Архітектурна спадщина кожного народу, що формувалася протягом багатьох століть, є духовним, культурним, економічним та соціальним надбанням надзвичайно високої вартості.
Реновація історичних будівель має на увазі під собою, збереження
початкового зовнішнього вигляду, що надає колоритності місту і зберігає історичну цінність даної місцевості. Зберігаючи функціональність або змінивши її.
Теоретичні і практичні напрацювання в галузі сучасної архітектури і містобудування свідчать про те, що важливим принципом реновації міської історичної забудови є збереження її естетичної та художньо-архітектурної привабливості.
Загальний образ міського середовища має бути художньовиразним та естетично привабливим. Це стосується не лише планування нових будівель, а й реновації споруд, що мають історичну цінність.
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У сучасній теорії і практиці збереження історичної спадщини
адаптивне повторне використання вважається важливим стратегічним
підходом. Адаптація існуючих будівель під інші функції не є новим
феноменом. У минулі часи конструктивно надійні будівлі пристосовувалися до відповідності новим потребам і вимогам. Наприклад, за часів
Відродження пам’ятники класичної епохи пристосовувалися під нові
функції, під час Великої Французької Революції культові споруди використовувалися у виробничих або військових цілях. Ці зміни, проте,
проводилися виключно із прагматичних цілей, без будь-яких натяків
на збереження історичної спадщини. Основним підґрунтям була фінансова та функціональна вигода.
Загальні масштаби чинного будівництва в містах ростуть кожен
день, але чим активніше цей процес йде, тим актуальніше стає істотна
проблема нестачі вільних площ. До всього цього зростає ціна на землю, а разом з ними будівлі, які втратили свій первісний шарм, тим самим псуючи загальний вигляд міста, особливо ті будівлі, які розташовуються в центральних частинах населеного пункту.
Знесення будинків, які втратили вже свій естетичний вигляд і функціональність, не завжди доцільне.
Знесення – має на увазі під собою повне знищення будівлі, разом з
його історичною цінністю і зведення замість нього сучасної споруди.
На сьогоднішній день, масовою забудовою будинками, в спорудженні
яких перевага надається металоконструкціям і склу, вже нікого не здивуєш. Ця тенденція простежується не тільки по відношенню до будівель громадського користування в особі торгових центрів, офісів, галерей, виставкових павільйонів а й для житлових будинків. Це щось
нове, що прийшло на зміну старому. І тоді перед нами постає питання,
що робити з тим старим? Чи необхідно його зберегти або ж знехтувати
їм і створювати «високе, скляне, екологічне»? Найчастіше мова йде не
про типову забудову на території пострадянського простору, а про історично і культурно значущі архітектурні споруди.
Один з небагатьох варіантів вирішення всіх цих проблем разом є
реновація історично сформованої забудови. Реновація історичних будівель має на увазі під собою, збереження початкового зовнішнього
вигляду, що надає колоритності місту і зберігає історичну цінність
даної місцевості. Зберігши функціональність або змінивши її.
Позитивний ефект:
Збереження будівлі;
Збереження історії;
Збереження первісного вигляду районної забудови;
Збереження інфраструктури.
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Але також реновація, як і будь-яке поняття має і негативні сторони
такі як:
Вартість. Як правило реновація історичної будівлі несе за собою великі збитки. У більшості випадків, знесення і спорудження з
нуля обійдеться дешевше відновлення.
Складність. Складність полягає в тому, що інженерам, як і архітекторам доведеться підлаштовуватися під існуючу конструкцію, що
приносить незручності.
Вид. Кожна історична будівля не схожа на інші. Бувають такі
випадки, коли навколо цієї будівлі відбувається перебудова, або ж
звичайне будівництво, коли будівля була винесена за межі міста, з часом ця територія стала частиною міста і почала забудовуватися сучасними способами, тоді історична забудова, якщо вона не несе за собою
історичної або архітектурної цінності, то знесення його буде більш
економічно і естетично вигідний ніж його реновація.
Час. Реновація, за рахунок своєї дорожнечі і технічно складним виконанням, в переважній більшості випадків, буде займати набагато більше часу, ніж споруда зовсім нової будівлі.
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО
ЖИТЛА ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ КОМФОРТНОСТІ
Гарькавець М.С.
Науковий керівник – Апатенко Т.М., ст. викладач
Світові тенденції у формуванні житлового середовища свідчать,
що використання передових засобів організації житлового середовища
є головною умовою розвитку житла ХХІ ст..
Проблемними питаннями у проектуванні житла у сформованій
забудові міста є відсутність сучасних моделей житла, орієнтованих на
різнорідність споживачів: їхній демографічний склад і рівень доходу;
невідповідність чинних проектних норм потребам споживачів житла у
центрі міста та умовам проектування. У сучасній ситуації, формування
характеристик житлового середовища основане здебільшого на економічних потребах забудовника, які, у підсумку, матеріалізувались у соціальній анонімності, безлюдності, уніфікованих житлових будинках,
що ігнорують соціально-психологічні, психофізіологічні, візуальні і
поведінкові потреби мешканців. Отже, доцільним і актуальним є виведення на перший план якостей житла в забудові міста, заснованих на
потребах його споживачів.
Житлові умови – найважливіша складова комплексу характеристик якості життя. Причому, наявність житла, що відповідає потребам
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людини (родини), або відсутність необхідного рівня забезпеченості
житлом надає можливість або перешкоджає реалізації інших потреб
людини. Наприклад, розміщення всього комплексу сучасних побутових пристроїв, меблів, гардероба вимагає досить високої загальної житлової площі житла. Житлові умови впливають на здоров’я людини,
можливість одержання освіти, її працездатність. Сучасне житло повинне забезпечувати можливість користуватися автомобілем (наявність гаража або місця для його паркування), реальну доступність послуг установ і об’єктів соціально-побутової інфраструктури, наявність
сучасних засобів зв’язку, включаючи Інтернет. Нарешті, гарні житлові
умови – неодмінна передумова самореалізації сучасної людини.
На основі критеріїв якості житлового середовища та факторів, що
впливають на його формування, аналізу сучасних тенденцій організації
житлового середовища
– інтенсивне використання територій будівництва – потрібне максимально ефективне використання наявних просторів – влаштування
багатофункціональних зон, використання підземних просторів та, за
наявності, верхніх рівнів існуючих споруд;
– компенсаційні заходи відсутності ряду елементів житлового середовища – інтеграцію деяких прибудинкових функцій у об’єм будинку, компенсація частини елементів приватними просторами у окремих
квартирах;
– вибір об’ємно-планувальної структури будинку та типів житлових одиниць на основі аналізу ділянки забудови та містобудівної ситуації, у якій вона розташована, – вибір планувальної структури будинку
та квартир повинен орієнтуватись на потенційного споживача, орієнтація на якого відбувається в результаті аналізу сучасної ситуації, у
якій розташована ділянка (вигідність розташування у структурі міста,
наявність озеленення, рекреаційних територій, функціональних елементів забудови – торгових, навчальних, громадських), та можливостей
облаштування необхідних елементів житлового простору на ділянці
(рекреаційні, господарські, санітарні елементи).
Для того, щоб житло забезпечувало необхідну якість життя людини недостатньо наявності просторого приміщення. Придатність житла для проживання, його якість багато в чому визначаються рівнем
його благоустрою.
В останні роки у великих містах значно підвищилася значимість
екологічної обстановки. Цінність багатьох комфортних квартир, як
місць проживання, розташованих поблизу транспортних магістралей
різко знизилася. Підвищилася важливість знаходження поблизу житла
паркової зони або лісового масиву. Це безпосередньо відображається і
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на вартості житла. Оцінити цей фактор можна, використовуючи показник площі (частки займаної площі в межах міста) зелених насаджень.
Сучасне життя, висуває нові додаткові вимоги як безпосередньо
до самого житла так і до житлової забудови в цілому. Так, сучасне житло повинне забезпечувати можливість користуватися автомобілем, що
припускає наявність гаража або місця для його стоянки.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ
ЗАБУДОВИ ВЕЛИКИХ МІСТ
Лісунов В.В.
Науковий керівник – Апатенко Т.М., ст. викладач
Соціально-економічні зміни у державі сприяють появі нових ідей
і напрямів у формуванні та розвитку архітектурно-планувальної організації житлової забудови Україні, вимагають нових підходів до удосконалення житлового середовища, виходячи з реальних можливостей
окремих груп жителів сучасних великих міст.
Аналіз вітчизняного досвіду будівництва житлового середовища
України, саме як на усьому після радянському простору, великих та
інших міст виявив кілька проблемних аспектів.
Одним із цих аспектів є традиції планування житлової забудови
великими просторовими утвореннями – житловими масивами, що не
відповідає сучасним вимогам формування житлового середовища.
Проектування великих житлових масивів (мікрорайонів, іноді кварталів), які займають велику площу під забудову:10–60 гектарів, у деяких
випадках до 80 гектарів характеризує специфіку формування житлового середовища радянської епохи.
У роки отримання незалежності України стало логічним викликом адаптування містобудівної документації відповідно до нових умов
функціонування міст України, а саме корегування нормативних документів.
Внаслідок
чого
було
розроблено
ДБН
36092**Містобудування. Планування та забудова міських та сільських
поселень”, який мав багату кількість редакцій та правок, та має своє
продовження як документ, який потребує внесення змін сьогодні. Але
повноцінного корінного відходу від минулого так і не відбулося., а
саме – відмовлення від проектування житлового середовища за принципом «мікрорайонування», незважаючи на такий факт, що сучасні
виклики розвитку містобудування вносять свої корективи та зміни у
міське середовище. Ці зміни презентовані у сучасному містобудівному
середовищі міст України – нове будівництво житлового середовища
відбувається невеликими житловими комплексами й являє собою гру64

пу житлових будинків та інших будівель , побудованих разом як єдина
просторова одиниця.
Саме за такими принципами відбувається житлова забудова закордонних міст. Точна форма може відрізнятися в різних країнах. Відповідно, житловий комплекс, як правило, будується одним підрядником,
з декількома стилями будинку або будівництва, тому вони мають тенденцію бути однорідними за зовнішнім виглядом.
У Великобританії житловий комплекс – «housing estate» термін
досить широкий, і може включати в себе що - небудь з висотного муніципального житла «government-subsidized housing», аж до більш елітарного, приміського житла «led suburban tract housing».
У великих азіатських містах, таких як Сінгапур , Куала-Лумпур ,
Гонконг , Шеньчжень , Тайвань і Сеул, житловий комплекс може варіюватися від окремих будинків до башти з високою щільністю з комерційними об'єктами або без них; в Європі та Америці вони можуть
мати форму міського житла, або ряди старих будинків, пов'язаних з
промисловою реновацією, окремі будинки з невеликими ділянками
землі навколо них, що утворюють сади, і найчастіше без урахування
будь-якої комерційної діяльності об’єктів.
Житлові комплекси є звичайною формою житлового проектування, що використовується в нових містах, де маєтки розробляються як
автономні передмістя, зосереджені на невеликому комерційному
центрі. Існує декілька сучасних принципів планування житлових комплексів:
принцип функціональної інтенсифікації заснований на теорії
інтегрованого урбанізму, який передбачає суміщення в житловому
будинку зон різного функціонального призначення (поява багатофункціональних житлових комплексів).
принцип типологічного розмаїття, який передбачає інтеграцію в єдиному будинку різних типів житлових одиниць, що відповідають різним соціальним групам, потребам населення і чисельним складам сім’ї та сприяє підвищенню архітектурно-типологічного різноманіття забудови.
принцип “дисперсності колективних зон”, який передбачає
влаштування в об’ємі будинку кількох колективних просторів, навколо
яких формується приватний житловий простір квартир.
Отже, доцільним і актуальним є виведення на перший план закріплення поняття житловий комплекс, внаслідок чого виникає необхідність щодо внесення змін у містобудівну документацію в контексті
редагування основного нормативного документу, яке триває сьогодні.
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ОБ'ЄМНО-МОДУЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ДОСТУПНОГО
ЖИТЛА В УКРАЇНІ
Димитрова А.П.
Науковий керівник – Апатенко Т.М., ст. викладач
Через перенаселення великих міст і непомірної вартості міського
житла в цей час іде активне формування позитивного іміджу заміського проживання. Основні надії покладають на розвиток сфери кортежного домобудівництва й відповідної інфраструктури вдалині від великих міст.
Відповідно, розвиток індустріального малоповерхового будівництва в сучасних умовах обумовлено потребою в доступному житлі в
заміських зонах великих і малих міст України, необхідністю зведення
в короткий термін будинків різного призначення, житлових городків
для військовослужбовців і жителів районів, що перебувають в особливих і екстремальних умовах.
Ця актуальна проблема може бути успішно вирішена шляхом будівництва повнозбірних будинків високої заводської готовності модульного типу з поліпшеними теплотехнічними й експлуатаційними характеристиками.
Швидкобудуюємі модульні будинки (ШМБ) - це спорудження,
монтовані з об'ємних уніфікованих елементів - модулів заводського
виготовлення. Вони включають системи внутрішнього інженерного
встаткування, що забезпечують надійність, безпеку й високу якість
зведення й експлуатації ШМБ, а також задані фізико-механічні властивості конструкцій, стійкість, твердість, міцність, незмінюваність геометричних розмірів модулів при транспортуванні, монтажі й експлуатації.
У зв'язку з несприятливою ситуацією сформованою зараз в Україні на ринку нерухомості, недорогі, легкі швидкозбірні житлові конструкції можуть сьогодні виявитися вагомою альтернативою дорогим
«елітним» будівлям. Основне призначення таких будинків: житлові
садибні будинки, дачні будівлі, котеджі для відпочинку, мобільне житло для фермерів, малогабаритні готельні комплекси, невеликі СТО й
магазини тощо. Щоб таке житло дійсно задовольняло сучасним вимогам, необхідний не тільки креативний, оригінальний дизайн, але, також, максимальна мобільність, тобто можливість швидкої зборки й
розбирання. А це значить, що й несучі конструкції, і теплоізоляційні
матеріали повинні бути легкими й зручними в складанні при збереженні всі самих вибагливих вимог, пропонованих сьогодні забудовниками до будівельних матеріалів. Ще краще, якщо «два в одному». Тоб66

то, щоб теплоізоляційний матеріал був, одночасно, і конструкційним.
Крім цього, добре ще, що б він був і водостійким, і шумопоглинальним, і, при цьому, ще довговічним. Всі збірні одиниці такого будинку
повинні бути повністю уніфіковані. Краще застосування екологічно
чистих матеріалів. Ну, і, звичайно, будинок повинен бути зручний функціонально, бути енергозберігаючим і недорогим.
Усе вище сказане вимагає всебічного аналізу існуючих технологій у будівництві й, на їхній базі, пошук нового підходу в розробці
конкурентоспроможних будівельних конструкцій із застосуванням
передових технологій.
ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОБРАЗУ ВНУТРІШНІХ
ПРОСТОРІВ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В ІСТОРИЧНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ВЕЛИКИХ МІСТ
Рекал А.В.
Науковий керівник – Апатенко Т.М., ст. викладач
Формування міста - тривалий історичний процес, в результаті
якого складається його архітектурно-планувальна структура.
Міське середовище, як відомо - це сукупність відкритих взаємопов’язаних просторів різного ступеня складності і різноманітною конфігурації. Окремі будівлі, що формують ці простори, «закривають»,
оберігають від галасливих площ і проспектів простір житлового середовища. Досвід багатьох міст, у тому числі Кракова, Вільнюса, Тбілісі,
переконують, що міське середовище може активно сприяти рішенню
завдань сьогоднішнього дня щодо комфортного проживання населення, розвитку інфраструктури міст, формування повноцінного життєвого простору для проживання населення.
До житлової середовища, крім власне житла, відносяться як територія в безпосередній близькості від будинку, так і сквери, вулиці,
провулки, де щодня реалізуються побутові та рекреаційні потреби населення. Форма, розміри, орієнтація і функціональна насиченість різних ділянок житлового середовища створює відповідні установки, що
формують стійкий стереотип поведінки людини в цьому середовищі.
Житлові простори у центральній частині міста найчастіше позбавлені благоустрою та озелененню завдяки специфіки розташування
подібних куточків міста. Виникає необхідність щодо створення комфортних мальовничих куточків міста для мешканців історичних житлових кварталів, із збереженням їхнього історичного вигляду є єдиним
дієвим засобом з деградацією середовища, що склалося, в результаті
вторгнення на територію центру контор, дрібних підприємств, складів
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і інших подібних об’єктів. Потрібна політика послідовного планування
житлової забудови. Повернення престижу житловим кварталам багато
у чому залежить від того, якими засобами та архітектурнопланувальними прийомами проводиться в життя стратегія розвитку
міста, району, кварталу. Основним об’єктом позитивного формування
житлових просторів стає при цьому не окрема споруда або ансамбль
споруд, а ділянка міського середовища, яка розглядається як цілісне і
безперервне міське середовище, що має унікальну ландшафтну підоснову.
Велике значення мають “знаки місця” – розпізнавальні елементи,
відрізняти дане місце від інших. Іноді достане одного об’єкта, який би
володів яркою індивідуальністю, наприклад - скульптури, щоб облік
простору асоціювався б з ним. Існує ціла система “знаків” – сукупність
архітектурних, ландшафтних особливостей території, обладнання,
елементів благоустрою, озеленення, квіткового оформлення, витворів
монументального мистецтва.
Індивідуальність «обличчя» ландшафту обумовлена його оригінальністю (пробуджується первинний інтерес), різноманіттям (підтримується сталий інтерес). Оригінальність «обличчя» забезпечується
суттєвою відміною його від звичних представлень. Різноманіття «обличчя» досягається неповторністю просторових форм, їх конфігурації,
розмірів, кольору, фактури, ракурсів сприйняття.
Композиційно організований простір повинен представляти собою упорядковану цілісність, візуально узгоджену з оточенням. При
цьому використовуються різні засоби співставлення, чергування, ієрархічної спів підлеглості елементів, з яких формується просторова композиція. З їх допомогою будується геометрія просторів, пластика рельєфу, створюються кольорові і світлотіньові характеристики ландшафту.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОПАРКОВИХ
СТРУКТУР В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ
Коваленко В.Є.
Наукові керівники – Завальний О.В., канд. техн. наук, доцент;
Панкеєва А.М., ст. викладач
У другій половині ХХ ст. активні інноваційні процеси в науці і
техніці визначили гостру потребу створення нової типологічної одиниці – технопарку. На сьогоднішній день, в розвинутих країнах, функціонує понад 500 технопарків і ця цифра має постійну тенденцію до
68

збільшення. Більшість технопарків створено та функціонує в США,
країнах Західної Європи, Японії, Китаї та у Російській Федерації.
В Україні діяльність технопарків регулює Закон «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків». Спираючись на цей Закон можна дати таке визначення технологічним паркам:
«це територіально відокремлені комплекси, які діють на базі університетів, підприємств, установ та здійснюють інноваційну та науководослідну діяльність з метою перетворення інновації в реальний конкурентоспроможний товар, її комерціалізації та впровадження у виробництво».
Світовий досвід формування та функціонування технопарків дозволяє виділити три характерні моделі їх організації: американську,
європейську та азіатську.
Історично перші об'єкти інноваційної інфраструктури з'явилися в
США в 50-х роках ХХ століття. Американська модель створення технологічних парків визначається як функціонально-планувальна структура з єдиною системою обслуговування інноваційних підприємств.
Ступінь розвитку структури визначається рівнем обслуговування та
територіальними межами (площею), можливостями технічної бази технопарку, якістю і щільністю забудови і так далі.
Найбільшим в США є Стенфордський науковий парк, розташований на землях Стенфордського університету, який називають Кремнієвою (Силіконовою) долиною.
У Європі перші технопарки виникли на початку 70-хроків минулого століття у Великобританії, як і в США, при великих університетах. Тут їх прийнято називати «науковими» парками.
В даний час в Європі, як правило, засновником технопарків стає
науковий інститут або університет, а також регіональні органи влади,
які зі свого боку забезпечують земельну ділянку і створення необхідної інфраструктури.
Сучасна узагальнена європейська модель технопарку має наступні особливості:
наявність спеціалізованого єдиного будинку, призначеного
для розміщення в ньому великої кількості малих фірм;
наявність кількох засновників.
Японська модель передбачає будівництво нових міст, так званих
«технополісів».
На відміну від американської «Силіконової долини», концепція
японських технополісів висуває більш збалансований підхід до розвитку наукомісткої технології. Не обмежуючись упором лише натехнологію, вона пропонувала створення абсолютно нових наукоградів, за69

повнених дослідними і технологічними центрами, новими університетами, житловими масивами, парками і установами культури. Всі вони
задовольняють декільком необхідним критеріям:
вони розташовані не далі, ніж в 30 хвилинах від своїх
«міст-батьків» (знаселенням не менше 200 тис. чоловік) і в межах одного дня від Токіо,Нагоя або Осаки;
займають площу меншу або рівну 500 квадратним милям;
мають збалансований набір сучасних науково-промислових
комплексів, університетів і дослідницьких інститутів у поєднанні зі
зручними для життя районами, оснащеними культурною і рекреаційною інфраструктурою.
В Україні процес створення технопарків почався наприкінці минулого століття. Відправною точкою цього процесу стало розпорядження Президента України «Про створення технопарків та інноваційних структур інших типів», видане 23 січня 1996 року. Серед найвідоміших технопарків України відносяться технопарки: «Львівська політехніка» (Львів), «Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона» (Київ), «Інститут монокристалів» (Харків), «Вуглемаш» (Донецьк), «Інститут технічної теплофізики» (Київ), «Київська політехніка» (Київ),
«Інтелектуальні інформаційні технології» (Київ), «Укрінфотех» (Київ).
Таким чином, можливо зробити висновок, що процес формування
кожного технопарку індивідуальний, потрібне ретельне планування,
попередні дослідження, обґрунтування і прогнози. В числі особливостей формування технопарків – головні: правильний вибір місця розташування; розвинені зв'язки з бізнесом і навчальними закладами; відповідні організаційно-правова форма і інфраструктура; фінансування.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИДІЛЕННЯ АГЛОМЕРАЦІЙ
Трубачов В.Б.
Наукові керівники – Завальний О.В., канд. техн. наук, доцент;
Панкеєва А.М., ст. викладач
Розвиток агломерацій є однією з актуальних світових проблем
урбанізації та просторового розвитку територій. Процеси формування
агломерацій впливають на процеси соціально-економічні, політичні,
географічні та інші особливості, властиві тій чи іншій країні.
Одним з основних завдань містобудівників різних країн, в різні
періоди економічного розвитку, був пошук шляхів децентралізації
економіки, подолання надмірної концентрації населення в містах, їх
розростання, а також створення концепції контрольованої урбанізації.
Значною мірою такі підходи часто мали характер теоретичних дослі70

джень, здійснення яких було ускладнено особливостями соціальної
структури, появою приватної власності, стихійним розвитком підприємництва. Проте, планувальний аспект пропозицій щодо розвитку
структури великих міст і їх агломерацій становить значний інтерес у
вивченні подібних питань.
За даними «Demographia World Urban Areas» чисельність міського населення світу становить 53 %, що складає 2,12 млрд. осіб. Нараховується понад 480 агломерацій з населенням понад 1 млн. осіб.
Найбільшою агломерацією світу є Токійська з населенням 37750
тис. осіб. Вона об'єднала два великих мегаполісу Токіо і Йокогама, а
також ряд інших більш дрібних населених пунктів. Це високо урбанізований ареал який ще має назву Столична префектура Токіо або Великий Токіо, до складу якого входять місто Токіо (23 райони), 26 міст
та 24 селища міського та сільського типу.
У Великобританії серед агломерацій провідне місце займає Лондонська, яка в адміністративних межах займає територію 1738 км2, а
населення за різними джерелами складає 7,6 – 12,1 млн. осіб. В силу
історико-географічної специфіки розвитку столиці Великобританії
дуже складно говорити про її реальні межі. За різними даними виділяються наступні елементи в територіальній структурі Лондонській агломерації, а саме Лондонський приміський пояс, Урбанізований ареал
Великого Лондона, Адміністративне утворення Великий Лондон.
Найбільшою агломерацією у Франції протягом останніх десятиліть залишається Паризька агломерація або Великий Париж. Агломерація займає територію площею 12 тис. км2, це урбанізований ареал до
складу якого входять місто Париж з двома «коронами» (концентричні
зони передмістя навколо Парижу).
Найбільшою агломерацією Канади є агломерація Торонто з населенням 6,5 млн. осіб. В даний час склалася складна конфігурація меж
агломерації. Виділяють Переписну агломерацію (метрополію) Торонто
і Великий Торонто.
Процес формування агломерацій на території України почався в
60-х pp. минулого століття. На відміну від ряду зарубіжних країн, в
Україні офіційний статистичний облік агломерацій не ведеться, а всі
експертні оцінки складу та чисельності агломерацій є авторськими і
різняться.
Другою за величиною агломерацією України і найбільшою на південному сході країни є Харківська агломерація. Вона розташована на
території Харківської області, сформована навколо міста Харкова.
До передумов формування Харківської агломерації можливо віднести:
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поступове розширення житлової забудови міста, сільських населених пунктів і селищ, що веде до розмивання меж поселень та їх
«злиття»;
зміна поглядів населення на якість середовища проживання,
прагнення городян мати своє житло за містом через несприятливі екологічні умови;
велика кількість власних земельних ділянок городян в приміській зоні, що з'явилися в період масового виділення ділянок під садово-дачні товариства;
утворення нових об'єктів інфраструктури вздовж транспортних магістралей і в рекреаційних зонах;
зростання кількості особистих транспортних засобів у населення;
розвинена мережа автомобільних доріг;організоване регулярне
транспортне сполучення.
Аналіз розвитку і формування Харківської агломерації показав,
що її межі розглядалися дослідниками по-різному. Існує декілька варіантів визначення меж Харківської агломерації, а саме: Харківська міська агломерація, Харківська групова система населених місць, «Зона
впливу» м. Харкова.
На основі наведеного вище, можливо зробити висновок, що сьогодні не існує єдиного підходу щодо виділення агломерацій. Тому виникає необхідність визначення основних принципів, властивостей,
критеріїв, ознак за якими можливо виділити агломерації та провести
делімітацію територій зони впливу агломерації.
ВАЖЛИВІСТЬ СОРТУВАННЯ, ПЕРЕРОБКИ ТА
ПРАВИЛЬНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ
Афєнченко К.Л.
Науковий керівник – Панкеєва А.М., ст. викладач
На даний момент кількість звалищ кожного року зростає, тому
сортування, подальша переробка та утилізація відходів вже вийшла на
перший план у багатьох країнах світу. Тільки в Україні площа звалищ
є рівною всій площі Данії. За статистикою кожного року одна людина
стає джерелом 400 кг сміття. Також, за останніми дослідженнями вчених в організмі людини вже був знайдений мікропластик. В дослідженні приймали участь люди з восьми країн і у кожного учасника
було виявлено мікропластик в організмі. Важливо відмітити, що з 2020
року вступає в силу заборона захоронення сміття на полігонах України. За прогнозами спеціалістів, кількість сміття до 2025 року зросте у
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4-5 разів, а вартість його переробки та зберігання – у 2-3 рази. Тому
утилізація відходів стала глобальною проблемою екології.
Відходи – цінний матеріал, який може приносити країні великий
прибуток. В першу чергу – це генерація теплової та електроенергії за
рахунок спалювання відходів, що набуло великої популярності в розвинутих країнах. Але без попереднього сортування цей метод не має
сенсу, бо для спалювання використовуються не переробні відходи і
якщо до них потрапляє пластик, скло, метал або папір, то до атмосфери потрапляють важкі метали, канцерогени та шкідливі для здоров’я
людини гази.
В першу чергу тверді побутові відходи поділяються на: папір,
скло, пластик, метал та органіку. Але у кожній категорії є свої особливості. Наприклад, до контейнеру з макулатурою можна класти папір,
картон, журнали, газети, але не можна класти чеки, серветки, коробки
з-під їжі, паперові рушники, тетрапак та туалетний папір. Якщо сміття
сортується і є придатним до переробки, то здавати його потрібно чистим, пляшки, склянки, тетрапак, пакети з-під молока та інші необхідно
сполоснути та спресувати.
Більшість відходів, що потрапляють на звалище, можуть використовуватись повторно. Так, наприклад, з макулатури виготовляють
нові паперові товари, туалетний та пакувальний папір. Також переробка макулатури знижує вирубку лісів. Скло взагалі унікальний матеріал,
що знаходиться у замкненому циклі. Іншими словами, його можна переробляти нескінченну кількість разів без втрати якості. Але слід
пам’ятати, що є небезпечні та токсичні відходи, такі як батарейки, енергозберігаючі лампи, медичні відходи, акумулятори, термометри та
інші відходи, у складі яких є ртуть. Такі предмети слід відносити до
спеціальних пунктів прийому небезпечних відходів.
У різних країнах з цією проблемою почали боротьбу, але кожні зі
своїми особливостями. Так, наприклад, у Південній Кореї є контейнери для сортування відходів з вмонтованими датчиками із системою
ключ-карт, де вносяться данні користувача і кількість викинутого їм
сміття. Для непереробних та органічних відходів окремо купують спеціальні пакети, які продаються в усіх магазинах. Вони мають різний
колір, що залежить від району сортування. Також на ньому є детальна
інструкція щодо сортування сміття та часу його вивозу. Габаритне та
будівельне сміття збирається на спеціально відведених майданчиках і
забирається по мірі накопичення. Взагалі, на сьогоднішній день, кожен
завод та виробництво у Південній Кореї повинно дотримуватись необхідних норм і стандартів та не перевищувати встановлений процент
викидів в атмосферу.
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Одна з найбільш екологічно сприятлива країна є Швеція. Її особливість виражається у масштабах, в яких впроваджується сортування
відходів, як спосіб життя. Вони не просто сортують сміття, вони його
мінімізують, не купують зайвих речей, використовують екологічні матеріали, притримуються мінімалізму у домі, купують речі багаторазового використання, інакше кажучи, не виробляють сміття. На даний
момент Швеція, тим чи іншим методом, утилізує більш ніж 99% побутових відходів. Тільки менше 1% сміття потрапляє до звалищ. 50%
побутових відходів спалюється для виробництва тепла та енергії, тому
20% електроенергії та тепла в країні забезпечують сміттєспалювальні
заводи. В їх диму міститься всього 1% шкідливих речовин. Увесь дим
фільтрується, а воду очищують до якості питної. Але цей 1% створює
парниковий ефект, тому найкращий варіант утилізації відходів – це
переробка та повторне використання. Утилізація повинна бути економічно та екологічно вигідною, а спалювання та виробництво нової
продукції виходить дорожче ніж переробка.
Все що ми робимо, кожен наш необдуманий крок тягне за собою
великі, значні і, частіше, незворотні наслідки. Тому треба радикально
змінювати свої пріоритети і методи утилізації відходів. Ми повинні
передати нашу землю наступним поколінням не в гіршому виді ніж ми
її отримали, а то і в покращеному.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНОЇ
СТРУКТУРИ ЗООПАРКУ
Денисова А.А.
Науковий керівник – Панкеєва А.М., ст. викладач
Зоопарк – єдиний архітектурний комплекс, що гармонійно поєднує природне середовище та штучні споруди. Розміщення такого природного рекреаційного комплексу створює середовище проживання
городян ціннішою в екологічному, емоційному та естетичному плані.
Одним з найвідповідальніших моментів проектування зоопарку є
вибір принципу організації території. Він може бути: систематичний –
тварини однієї групи від виду до класу розміщені в одній експозиції;
зоогеографічний – розміщення тварин по сторонах світу; екологічний
(ландшафтний) – тварини ставлять в умовах, близьких до їх природного середовища існування; змішаний з використанням декількох систем;
популярний – показ тварин, що викликають найбільший інтерес у відвідувачів; краєзнавчий – показ тварин, що мешкають в даній місцевості; еволюційний (від нижчих до вищих); зооботанічний – одночасний
показ тваринного і рослинного світу різних областей.
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Для створення живописних композицій у зоопарках деякі об'єкти
крім їх основних пізнавальних функцій використовують в декоративних цілях. Так, доцільно в зоні показу ссавців розмістити водойму з
красивими водоплавними птахами, біля входу в споруди розташувати
клітини з яскравими папугами, павичами, в будь-якій частині маршруту доречні майданчики молодняку або рідкісних тварин. Зона експозиції зоопарків займає в середньому 60-70% території і включає вольєри,
водні басейни, сезонні павільйони для тварин, будівлі цілорічного користування.
Архітектурно-планувальна композиція зоопарку повинна включати основні функціональні зони, це зона головного входу, зона експозиції, зона обслуговування тварин, сервісна, паркова, господарська,
науково-дослідницька, ветеринарна і адміністративна зони. Якщо зоопарк знаходиться в парку, який має підприємства з обслуговування
відвідувачів, то немає необхідності в парковій і сервісній зоні зоопарку. При проектуванні зоопарку необхідно забезпечити зонування території на доступну область для відвідувачів і недоступну. Зони доступні
для відвідувачів – це зона експозиції, сервісна, паркова і зона головного входу. У недоступну область входять господарська, науководослідницька, зона обслуговування тварин, ветеринарна, адміністративна зони. Доступні зони і зони, відвідування яких категорично заборонено повинні бути чітко розмежовані.
Важливо також враховувати умови доступу до тварин обслуговуючого персоналу, забезпечивши повну безпеку для роботи при всіх
виробничих процесах. Так, одним з завдань створення зоопарку є забезпечення обмеження контакту працівників зоопарку з тваринами і,
одночасно, доступність до вольєрів для організації годівлі та догляду
за тваринами, дотримання санітарно-гігієнічних вимог і профілактичних заходів в зонах перебування тварин. При проектуванні вольєрів
для тварин необхідно враховувати небезпеку тварин і в міру необхідності створювати подвійні клітини, додаткові загони, переходи та
шляхи доступу до кожного вольєра.
На планування території зоопарку в першу чергу впливає його
спеціалізація, так як для різних видів тварин необхідні різні умови (різні температурні режими, різний обсяг простору, різні вимоги до наявності водойми та ін.). Необхідно створити природне середовище для
кожної тварини. Зоопарк може бути багатопрофільним або мати спрямованість на розведення будь-якого виду тварин (наприклад, парк птахів, копитних, хижаків, водоплавних) або на представників певної середовища проживання (наприклад, пустелі, тундри, тайги).
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Невід'ємна складова принципу зонування – шумоізоляція. Проблеми шумоізоляції особливо гострі в зоопарку. Шум в зоопарку виникає в результаті звуків, що видаються тваринами і відвідувачами,
роботи технологічного обладнання, атракціонів, музики та іншого.
Крім власного шуму на зоопарк впливають зовнішні шуми – міський
шум, шуми прилеглих автомагістралей, аеродромів, залізниць і повітряних трас.
Зеленим насадженням відводиться основна роль в архітектурнопланувальному рішенні зоопарку. В організації та об'єднання всього
ландшафту території насамперед максимально використовуються декоративні якості зелені, яка надає привабливість вигляду зоопарку,
підвищує його художню цінність. Їх використовують для створення
загущених посадок-огорож по периметру майданчиків експозиції, для
пристрою відкритих полян з окремими деревами і декоративними групами, обрамлених водоймами і каналами, для створення живописного
ландшафту в зоні відпочинку.
Таким чином, просторі, упорядковані, добре озеленені і декоровані зоопарки в сучасних містах служать ефективним єдиним природним комплексом зв'язку міських жителів з живою природою.
ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА МІКРОРАЙОНУ
Ковальова К.І.
Науковий керівник – Панкеєва А.М., ст. викладач
Все більш актуальною і складним стає завдання планування населених пунктів. При цьому потребують вирішення питання формування
та охорони середовища, благоустрою та озеленення міських територій,
організації руху транспорту, забезпечення все більш високого рівня
комфорту у праці, побуті та відпочинку городян. Їх вирішує наука про
планування і створення міст – містобудування, мета якого – вирішення
комплексу соціально-економічних, будівельно-технічних, архітектурно-художніх, санітарно-гігієнічних питань.
Одним з основних принципів раціональної територіальної організації міста є його функціональне зонування. Планувальна структура
відображає єдність і взаємопов'язаність різних частин міського організму. Найбільш наочно характер планувальної структури ілюструє схема основних магістралей міста і пов'язані з нею його головні суспільні
центри. До цих осях і центрам тяжіють інтенсивно освоєння смуги і
ареали міської території. Так, у великих містах формуються планувальні райони, до складу яких можуть входити кілька житлових районів,
місць прикладання праці, великі озеленені масиви. До складу житло76

вих районів входять мікрорайони, що представляють собою структурну одиницю сельбищної території, пов'язану з повсякденним обслуговуванням населення. Їх площа може становити 10-60 га, а чисельність
населення 4-6 тис. осіб в малих містах, 6-12 в середніх і великих і до
20 тис. осіб в великих і найбільших містах.
Мікрорайон (від «мікро» і «район») – первинна одиниця сучасної
житлової забудови. Мікрорайон складається з комплексу житлових
будинків і розташованих поблизу них закладів повсякденного культурно-побутового обслуговування населення (дитячі садки і ясла, школи,
їдальні, магазини товарів першої необхідності), спортивних майданчиків і садів. Межами мікрорайонів є магістральні або житлові вулиця,
проїзди, пішохідні шляхи, природні рубежі.
Об'єднання житлових забудов в мікрорайони вирішує завдання:
найкращого культурно-побутового обслуговування населення; хорошою доступності об'єктів обслуговування; зручною транспортною і
пішохідною мережі; забезпечення безпеки транспортного руху.
Основною метою планувальної організації мікрорайону є створення комфортного і безпечного середовища проживання. Звідси випливає ряд завдань: формування виразного образу, створення повноцінної системи обслуговування, розведення пішохідного і транспортного руху, захист дворових просторів від шуму, максимум озеленених
просторів, максимально можливе проникнення прямого сонячного світла в кожну квартиру, максимальна безпека підходу до дитячих установ і максимальна близькість установ первинного обслуговування до
оселі.
Концепція мікрорайону виходить з необхідності забезпечення
зручностей проживання і економії витрат часу населенням при користуванні установами обслуговування (з дотриманням технічних і гігієнічних вимог їх нормального функціонування) і відповідності зонування спільною композицією ідеї планувального рішення.
З кожним роком в нашій країні розширюються масштаби і прискорюються темпи житлового будівництва, підвищується якість і комплексність проектування і будівництва житлових районів. У той же час
продовжують залишатися актуальними завдання подальшого вдосконалення проектних рішень, підвищення їх економічності, ефективності, архітектурно-планувальної і просторової організації житлових районів і мікрорайонів.
Завдання створення максимальних зручностей проживання населення в мікрорайоні повинна вирішуватися одночасно з завданням організації цілісної і гармонійної сукупності всіх його елементів. А загальна архітектурно-планувальна структура мікрорайону повинна ство77

рювати сприятливі умови для спокійного, здорового і зручного життя
населення.
Застосування звукоізоляційних методів захисту в конструкціях.
При виборі містобудівних заходів по боротьбі з транспортним шумом
слід враховувати звукоізоляційні властивості конструкцій і особливо
віконних прорізів. Звукоізоляція віконного отвору залежить від його
конструкції і спектру зовнішнього шуму.
Як бачимо, містобудівні заходи, спрямовані на зниження транспортного шуму, досить різноманітні. Сама назва «містобудівні заходи»
до певної міри умовна, тому що більшість з них є тими необхідними
елементами міського середовища, без яких не може бути розроблено
жодне містобудівне рішення з планування і забудови міської території,
місць відпочинку, поперечних профілів доріг і вулиць, організації руху
транспорту тощо. Розробка шумозахисних засобів зводиться по суті до
оцінки й вибору найбільш доцільних елементів міського середовища і
не тільки з точки зору захисту від транспортного шуму, але й позиції
найрізноманітніших загальних вимог архітектурного, інженерного,
санітарно-гігієнічного характеру тощо. Оптимальним рішенням захисту від шуму слід визнати таке, в якому не буде видно його утилітарне
шумозахисне призначення. При проектуванні потрібно знайти більш
раціональний шлях для досягнення нормативного шумового режиму
від транспортних джерел.
4D-МОДЕЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ
Міхалевський Д.О.
Науковий керівник – РапінаТ.В., канд. техн. наук, доцент
Для управління будівництвом, а саме плануванням, існує багато
спеціалізованих програмних комплексів, націлених на ефективне
управління ресурсами. Щодо нової, але дуже перспективною в будівництві вважається технологія 4D-моделювання Synchro, яка має масу
переваг і значно полегшує роботу всім учасникам будівельного процесу.
Концепція BIM, що бере початок в 70-х роках минулого століття,
вже давно зайняла міцні позиції в будівельній індустрії, в той час як
незвична поки для більшості інженерів технологія 4D-моделювання
(метод візуального планування - МВП) ще тільки почала обережно
проникати на ринок. Цю нову технологію також часто називають 4D
BIM, або «візуальним моделюванням», посилаючись на те, що вона
об'єднує в собі 3D-модель і план робіт у вигляді календарномережного графіка, доповнюючи тим самим звичну тривимірну мо78

дель четвертим - тимчасовим - виміром. Отримані в результаті 4Dмоделі дозволяють простежити всю послідовність виконання робіт по
реалізації проекту в часі. Сьогодні такі моделі вже використовуються в
багатьох проектах, причому як проектувальниками, так і будівельниками.
Використання 4D-моделей істотно розширює можливості 3Dмоделей, забезпечуючи додаткові переваги. Перш за все, це відбувається завдяки тому, що 4D-моделі містять в собі дані календарномережного графіка, які в сукупності з 3D-моделлю дозволяють отримати наочний план робіт. Це, в свою чергу, сприяє покращенню взаєморозуміння між всіма учасниками процесу виконання робіт. Крім
того, одним з головних плюсів таких моделей є опція «а що, якщо ...»,
яка дозволяє тестувати і вдосконалювати наявні варіанти плану робіт
проекту.
За допомогою 4D-моделі може бути проведений аналіз всієї послідовності виконання робіт по проекту, а також виконаний пошук можливих просторових колізій в проектних рішеннях. Крім того, вона
дозволяє виявити просторово-тимчасові колізії, які можуть виникнути
в процесі будівельних робіт. Таким чином, застосування 4D-моделей
допомагає проаналізувати і запобігти багато проблем заздалегідь, ще
до початку будівництва.
Візуальна модель послідовності виконання будівельних робіт
створюється для того, щоб проектувальники, підрядники і навіть власники змогли проаналізувати весь процес і прийняти необхідні ефективні рішення по його реалізації. Створювати 4D-моделі можна як для
всього проекту в цілому, так і для окремих його частин, представляючи проект у вигляді окремих моментів часу. При цьому будь-які коригування плану або 3D-моделі відображаються і в самій візуальної моделі. Наприклад, такі технології можуть застосовуватися для планувань в просторі, встановлення обладнання та т. Д. Навігація в реальному часі допомагає побачити і оцінити весь проект і процес його реалізації в цілому.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПАРКІВ З
ТОЧКИ ЗОРУ КОМФОРТНОСТІ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП
НАСЕЛЕННЯ
Бобрусь А.П.
Науковий керівник – РапінаТ.В., канд. техн. наук, доцент
На сьогоднішній день в соціальній структурі України існує велика
проблема, пов'язана із забезпеченням необхідного комфорту для мало79

мобільних груп населення. За статистикою в Україні налічується 2,8
млн. інвалідів і їх кількість щороку збільшується (у 1993 році їх було
2,1 млн. чоловік).
Часом життя в місті для маломобільних групи населення через
труднощі доступу, орієнтації, а також інших бар'єрів стає «бігом з перешкодами». Причиною такого результату є недостатнє опрацювання
на функціонально-планувальному рівні, внаслідок чого людина може
бути обмежена у виборі магазину, дозвілля, спілкуванні тощо.. Для
людей з обмеженими можливостями повинна створюватися реабілітаційна середовище, в якому відбувається як фізична, психологічна, так і
соціальна адаптація. Прикладом такого середовища може стати загальноміський парк, якщо вирішити ряд планувальних проблем.
Отже, для створення парку, комфортного для різних категорій
населення, включаючи людей з обмеженими можливостями, необхідно
передбачити наступний комплекс заходів:
На містобудівному рівні:
- розміщення парків в зоні пішохідної доступності;
- розвиток і доступність мережі пішохідних комунікацій з урахуванням перепаду висот на всій території паркової зони;
- створення системи взаємно перетікаючих паркових просторів з
виявленням комфортних зон відповідно до їх функціонального призначення.
На рівні об'ємно-планувального рішення:
- спрощення системи об'ємно-планувальної структури з метою
поліпшення орієнтації;
- пристрій функціональних взаємозв'язків;
- пристрій системи внутрішніх орієнтирів.
На рівні планувального рішення об'єктів:
- доступність території;
- раціональне розміщення обладнання з урахуванням маломобільних груп населення;
- пристрій тактильно-кінестетичних, колірних, звукових, ароматичних і інших орієнтирів.
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БУДІВЕЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА
ПРИКЛАДІ УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГУ
БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
Хасанов А.Р.
Науковий керівник – РапінаТ.В., канд. техн. наук, доцент
Одним з ефективних методів управління та моніторингу при будівництві є використання системи, що функціонує на основі BIM- і
RFID-технологій.
BIM – технологія інформаційного моделювання (BIM – Building
Information Modeling), яка використовується для створення інформаційної моделі будівлі, і забезпечує цілісний підхід до будівельних процесів за рахунок віртуального відтворення всього життєвого циклу
будівлі. RFID – технологія, що використовує радіохвилі для автоматичного виявлення об'єктів (RFID – Radio Frequency IDentification). При
будівництві RFID-технологія використовується для відстеження розташування елементів будівлі, для отримання даних про конструкції і
матеріали, і в цілому для удосконалення процесу управління будівництвом.
При будівництві об'єкту BIM-модель відображає поточну модель
будівлі. При цьому розвиток процесу будівництва фіксується за рахунок контролю місць розташування будівельних виробів за допомогою
технології RFID. RFID-мітки встановлюються заздалегідь на будівельні елементи і розпізнаються при монтажі зчитуванням сканера. Дана
система забезпечує створення «гнучкою» 4D-моделі, яка враховує взаємозв'язок всіх інформаційних елементів загальної моделі будівлі, дозволяє адекватно відображати поточний стан будівлі, оперативно вносити корегування технологічного та організаційного характеру не тільки на стадії проектування, але і в процесі його зведення. Тобто, інформаційно моделюється не тільки сама будівля, а й процес її зведення з
усіма можливими змінами по ходу виконання робіт, що дозволяє здійснювати моніторинг і управління будівництвом дистанційно. Збір даних, аналіз будівельної інформації та централізоване управління виконується моніторинговим центром, який встановлюється в офісі або на
будівельному майданчику, і працює на основі мобільного комп'ютера
(планшет, ноутбук).
В цілому описана система дозволяє автоматизувати процеси моніторингу та управління будівництвом, виконувати їх дистанційно в
режимі реального часу, що дозволить скоротити терміни виконання
будівельно-монтажних робіт і підняти їх якість та надійність.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Семенюк К.С.
Науковий керівник – РапінаТ.В., канд. техн. наук, доцент
Майже в усіх областях України є рекреаційні ресурси, серед яких
домінують санаторно-курортні. Відомий на весь світ своїми санаторнокурортними умовами Південь України Унікальні рекреаційні ресурси
зосередженні в Карпатах, які вирізняються ідеальними умовами для
організації як літнього, так і зимового відпочинку. Значні запаси мінеральних вод розміщенні у Львівській (Трускавець, Моршин, Східниця,
Великий Любінь, Немирів), Полтавській (Миргород), Вінницькій
(Хмельник) областях.
До рекреаційних ресурсів відносяться компоненти природного
середовища: клімат, ландшафт, поверхневі і підземні води, у тому числі мінеральні, рослинність і т.п., використовувані для задоволення рекреаційних потреб – лікувально-оздоровчих, пізнавальних, спортивних.
Для проведення активного відпочинку використовуються природні
національні парки, окремі заповідники, території з пам’ятниками природи, історико-архітектурними та іншими визначними пам’ятками .
Варто відмітити, що основні проблеми щодо ефективного використання рекреаційних ресурсів України полягають у досягненні максимально повного задоволення потреб населення у повноцінному
оздоровленні та лікуванні; охороні і відновленні рекреаційних ресурсів
та зростанні якості послуг у цій сфері, які на даний час перебувають у
незадовільному стані.
Перспективи розвитку рекреаційного комплексу України потребують залучення додаткових інвестицій в оновлення інфраструктури,
що працює на потреби рекреаційного комплексу; інтенсивного розвитку туризму та індустрії відпочинку і оздоровлення в цілому; збільшення питомої ваги рекреаційної сфери у зростанні національного доходу
країни, адже природні рекреаційні ландшафти спостерігаються майже
на 40 відсотках території України. У найменш зміненому вигляді вони
збереглися на землях, зайнятих лісами, чагарниками, болотами, на відкритих землях, площа яких становить близько 19,7 відсотка території
країни. Враховуючи, що лише 44 відсотки лісів виконують захисні та
природоохоронні функції, можна вважати, що стан, близький до притаманного природного, мають ландшафти на площі майже 12,7 відсотка території країни.
Сприятливі передумови для збільшення площі земель з природними рекреаційними ландшафтами, що склалися у процесі реформу82

вання економічних відносин у землекористуванні, забезпечуються
шляхом:
- вилучення земель сільськогосподарського призначення (насамперед деградованих орних земель) внаслідок економічної збитковості
їх використання за призначенням;
- вилучення із промислового використання (у видобувній, будівельній та інших галузях виробництва) земельних ділянок, які втратили
природний стан і становлять підвищену небезпеку для збереження навколишнього середовища;
- надання переваги відновленню природних ландшафтів як найбільш доцільному виду використання земель, що вибувають із сільськогосподарського використання;
- встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг
навколо водних об’єктів;
- збільшення території лісів, лісосмуг навколо сільськогосподарських угідь, промислових та житлових зон;
- необхідного виконання Україною міжнародних зобов’язань у
галузі охорони довкілля.
СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Тимченко С.В.
Науковий керівник – РапінаТ.В., канд. техн. наук, доцент
У країнах із розвиненою ринковою економікою велика увага приділяється розвитку сільського туризму як перспективного напряму
розвитку підприємництва на селі.
Розвиток сільського туризму сприяє активізації місцевої економіки, створює можливості для збільшення малого бізнесу, додаткові культурні пам’ятки на основі демонстрації туристам особливостей повсякденного життя селян, розвитку ремесел.
Становлення й розвиток сільського туризму – це процес, який
охоплює досить тривалий період часу. Перші прояви зеленого туризму
були здійснені у Швейцарії, згодом – у Франції, Великобританії, Австрії, Німеччині, Угорщині. За останні 15 років він набув активного розвитку на Закарпатті в Україні, а нині й у всій країні загалом.
Наразі функціонують такі види туризму в сільській місцевості:
- сільський туризм – відпочинковий різновид туризму, що відбувається в сільських садибах, де власник господарства надає послуги з
розміщення та харчування; основна мета цього виду туризму – пасивний відпочинок і вивчення побуту селян;
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- агротуризм – пізнавальний та відпочинковий вид туризму, що
має на меті використання підсобних селянських чи фермерських господарств або земель сільськогосподарських підприємств, які тимчасово не використовуються в аграрній сфері. Агротуризм – явище містке,
що включає ланцюжок «турист – господар – селянське господарство –
село – природне середовище;
- агроекотуризм – відпочинок у селянський родині, яка займається сільським господарством органічними (біологічними) методами (у
господарствах, які мають відповідні сертифікати чи перебувають у
процесі екологічного перепрофілювання).
Сільський туризм – це діяльність сільського населення, що
пов’язана із сільським середовищем, сільським будинком та заняттям.
У центрі уваги перебувають природа й людина. Сільський туризм не
має шкідливого впливу на навколишнє середовище, на відміну від масового, і водночас робить істотний внесок у регіональний розвиток.
Він дає змогу використовувати існуючий житловий фонд та не
вимагає значних інвестиційних витрат. Сільський туризм можна розглядати як додатковий вид підприємницької діяльності, який дає селянам певні додаткові доходи, дезадіяні майже всі члени сім’ї.
МІСТОБУДІВІ ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВОГО
ВПЛИВУ ШУМУ ВІД АВТОТРАНСПОРТУ
Нашиван О.В.
Науковий керівник – Линник І.Е., д-р техн. наук, професор
Основним джерелом шуму, який має прояв планувальних обмежень в умовах міста є вулична мережа з транзитним рухом транспорту.
МіськСЕС проводить моніторинг акустичного режиму по 28 контрольних пунктах, при цьому перевищення допустимих величин фіксується по вуличній мережі з інтенсивним рухом транспорту. Рівень
шуму на найбільших магістральних вулицях загальноміського значення становить від 76 дБА до 81 дБА.
З метою охорони та оздоровлення навколишнього середовища
міста Харкова необхідно виконати низку технічних і планувальних
заходів,. які мають реалізовуватися через дії існуючих законів України
щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю
території, місцевого самоврядування.
1. Метод розвантаження вуличної мережі міст від вантажного
транспорту. Для безперебійної роботи транспорту стає очевидною необхідність будівництва мережі вантажних, швидкісних доріг і дублерів
магістральних вулиць. При цьому слід враховувати ту позитивну роль,
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яку відіграватиме таке будівництво в зниженні шумності на решті вуличної мережі міста.
2. Функціональне зонування міської території як у масштабі міста, так і в масштабі мікрорайонів і кварталів за призначенням забудови
і за допустимими рівнями шуму. Такий прийом дозволяє віддаляти
якомога далі від джерела об’єкти, що вимагають найбільшої тиші.
3. На житлових вулицях доцільно розміщувати будівлі торцями
до проїзної частини, тому що це призводить до віддалення більшості
квартир від джерела шуму в порівнянні з фронтальним забудовою. При
цьому найбільш помітним є зниження шуму в торцевій забудові при її
віддаленні від проїзної частини не менше ніж 40–50 м з екрануванням
розривів.
4. Метод екранування. Для більшого зниження шуму при його
поширенні в повітряному середовищі можна рекомендувати влаштування на розділовій смузі проїзної частини стінки заввишки 2–3м. Такий екран послаблює звукову енергію одного з транспортного потоків і
розрахунки проводяться тільки на одну смугу.
5. Метод планування приміщень. Приміщення, що вимагають
тиші (спальні і дитячі кімнати, робочий кабінет), необхідно орієнтувати при фронтальній забудові в протилежний від джерела шуму бік.
Галасливі приміщення і приміщення короткочасного перебування людей, такі як кухні, ванни, вбиральні, комори, передпокої, сходи і сходові майданчики, слід розміщувати в бік джерела шуму.
6. Застосування захисної зони зелених насаджень. Популярним
способом шумозахисту є зелені насадження, але як показують численні натурні дослідження, зелені насадження знижують транспортний
шум незначно, особливо якщо рух транспортних засобів відбувається
безперервним потоком. Найбільш доцільно використовувати багаторядні посадки. Орієнтовно можна вважати, що один ряд посадок з хорошим підліском знижує транспортний шум на 1–1,5 дБ. З деревних порід найкраще захищають від шуму хвойні, тому що вони мають більш
густі крони. Хвойні породи дерев усувають також сезонність шумозахисних властивостей зелених насаджень. Але вони в місті ростуть погано, особливо на вулицях і дорогах з інтенсивним рухом, через те що
забруднене повітря швидко покриває смолисті голки шаром пилу і кіптяви, що призводить до загибелі дерев. У зв’язку з цим поєднання захисної стінки заввишки 2–3 м з посадкою декоративного чагарнику і
листяних дерев може принести значний ефект шумозахисту.
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
Бабич П.В.
Науковий керівник – Лисенко Д.Е., д-р техн. наук, доцент
Значення бюджетування і управління вартістю будівельних проектів зростає у зв’язку з нестабільною економічною ситуацією в країні.
Це змушує детально вивчати питання поводження з ресурсами і залучення інвестицій, так як є ризики не окупити проект завдяки інфляції і
нестабільності фінансового ринку.
Бюджети будівельних компаній складаються на основі передбачуваних обсягів будівництва. Необхідно узгодити кошторисну документацію, виграти конкурс на будівництво, побудувати або виконати
роботи за договором субпідрядних робіт. У зв'язку з тим, що процес
будівництва є досить довгостроковим і поетапним процесом, оплата
виконуваних робіт проводиться замовником дрібно і найчастіше за
фактом завершення етапу, і в залежності від стадії процесу будівництва виникає нерівномірна потреба в оборотних коштах, це піддає бюджет коригуванню і внесення змін.
Процес бюджетування вимагає чіткого візуального поділу бюджетів для управління ними:
- консолідовані функціональні бюджети на рівні компанії в цілому:
- бюджет на передпроектну підготовку і проектування;
- бюджет прямих витрат на матеріали;
- бюджет прямих витрат на оплату праці;
- бюджет будівництва (консолідується з бюджетів витрат будівельних проектів);
- бюджет витрат на експлуатацію машин і механізмів;
- бюджет закупівель і запасів матеріалів;
- бюджет адміністративних витрат;
- бюджет інших доходів і витрат;
- бюджет розрахунків з банками (кредитний план);
- інвестиційний бюджет (бюджет розвитку);
- бюджет доходів і витрат (БДВ);
- бюджет руху грошових коштів (БРГК);
- прогнозний баланс.
Бюджети мають забезпечувати всією необхідною інформацією,
керівника і менеджера проекту. При ретельно розробленому бюджеті у
директора є можливість приймати ефективні рішення для поліпшення
фінансового стану будівельної компанії і досягнення поставлених
стратегічних завдань.
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ
УПРАВЛІННЯ ЗАКУПКАМИ ПРОЕКТУ
Мозгова А.В.
Науковий керівник – Лисенко Д.Е., д-р техн. наук, доцент
Розвиток функціонального моделювання в управлінні проектами
дозволяє покращити якісний, описовий та декларативний характер
побудови моделі управління процесами. Функціональне моделювання
оптимально реалізоване в нотації IDEF0. Даний стандарт затверджений в західних країнах, таких як США, як державний стандарт обробки
інформації, в деяких являється у статусі керуючого документа [1]. Нотація IDEF0 дозволяє розглядати бізнес-модель з точки зору результативності, тобто основний акцент при моделюванні робиться на те,
якими є вхідні дані та який результат необхідно отримати.
При управлінні закупками необхідність структуризації грає дуже
важливу роль. Велика кількість процесів у формуванні контрактів, договорів, процесів доставки, переговорів, тендерів та операцій з бюджетом проекту вимагає якісного та прозорого управління. Функціональне
моделювання дозволяє створити контекстну діаграму, що наглядно
демонструє залежності між тими ресурсами та матеріалами, які менеджер має на вході, та тими результатами, що повинен отримати на виході. Також ця діаграма відображає фактори управління на основі яких
відбувається процес та механізми за допомогою яких досягається необхідний результат. Фактори управління включають в себе основні
засади, на яких будуються закупки – це закони України, статут компанії, внутрішні правила та ін.
Управління закупками складається з трьох основних етапів: планування управління закупками, проведення закупок та контроль закупок.
Унікальність даної методики складається в тому, що указані етапи в функціональному моделюванні в нотації IDEF0 розглядаються не
в просторово-часовому вимірі, як більшість діаграм, а як функція з
обмеженими даними на вході та чітко визначеним результатом на виході. Всі зазначені переваги методики функціонального моделювання
необхідні для наглядної роботи з зацікавленими сторонами, при демонструванні загальної мети проекту та процесів закупки зокрема.
При використанні функціонального моделювання менеджер формує зрозумілу структуру процесів, яка легко сприймається командою
проекту та є основою для розробки вхідної документації, збору необхідних матеріалів та технік, які складуть найкращі умови для успішної
реалізації проекту.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ СКЛАДСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ПРИ УПРАВЛІННІ ПОСТАВКАМИ
ПРОЕКТУ
Головіна В.А.
Науковий керівник – Лисенко Д.Е., д-р техн. наук, доцент
Складська логістика грає важливу роль у вирішенні багатьох логістичних завдань. Саме проблеми складування в даний час ставлять
безліч запитань і невирішених проблем[1]. Будь який склад є елементом логістичної ланцюга, яка і формує основні вимоги до складських
процесів, зумовлює цілі і завдання системи складування в рамках підприємства, організації та компанії. Створення логістичної системи на
підприємстві має на меті забезпечення постачання продукції в заданий
час в потрібній кількості з максимально можливою якістю і мінімальними витратами [2].
На даний час велика частина наукових робіт, присвячена складській діяльності, так чи інакше пов’язана з оптимізацією витрат на зберігання запасів, на організацію складських робіт або на вибір устаткування [3]. Саме ці напрямки і дають найбільший економічний ефект
після застосування логістичних операцій поліпшення складського господарства.
Процеси управління поставками проекту включають в себе покупку або придбання тих чи інших необхідних сутностей (продукти, послуги, результати, документи), які виробляються зовнішніми (підрядними) організаціями по відношенню до тієї, в якій реалізується проект
[4]. Сама організація, в якій виконується проект може виступати в якості покупця або продавця цієї суті. Також процеси управління поставками проекту включають в себе підпроцеси управління контрактами та

88

змінами, необхідні для розробки і супроводу контрактів або замовлень
на покупку.
Завдяки процесам управління поставками проекту з'являється
можливість адмініструвати всі контракти на придбання чого-небудь в
ході реалізації проекту та управляти контрактними зобов'язаннями, які
були покладені на команду проекту. Схема процесів управління поставками проекту включає в себе: Планування закупівель, Здійснення закупівель, Управління закупівельною діяльністю, Закриття закупівель.
Одна з основних завдань логістики - управління витратами з доведення матеріального потоку від первинного джерела сировини до
кінцевого споживача. Однак управляти витратами можна лише в тому
випадку, якщо вони точно вимірні. Тому системи обліку витрат виробництва і обігу учасників логістичних процесів повинні виділяти витрати, що виникають в процесі реалізації функцій логістики, і формувати
інформацію про найбільш значимі витрати, а також про характер їх
взаємодії один з одним.
Для оптимізації логістичних витрат вирішуються такі завдання:
розрахунок величини сумарного матеріального потоку на складі; визначення факторів об’єму складської вантажопереробки; розрахунок
вартості вантажопереробки на складі; розподіл матеріальних потоків
за групами; розрахунок величини сумарного матеріального потоку і
вартості вантажопереробки на складі; диференціація факторів, що визначають обсяг складської вантажопереробки; визначення розмірів
технологічних зон складу та розміщення товару на складі; визначення
розмірів технологічних зон складу; економічні показники роботи складу.
Витрати на зберігання запасів товарів досягають значних розмірів. Саме тому так важливі процедури по скороченню об’єму запасів,
вони не тільки впливають безпосередньо на запаси, але і скорочують
витрати основного капіталу, затрати на збереження, ризики і так далі.
Вирішення цих завдань дозволить скоротити витратити такої роботи на складі як:
1. Обробка (для отримання, обробки та відправки) відноситься до
будь-яких витрат на переміщення товарів на склад або зі складу. Велика частина витрат - це людська праця, включаючи отримання, зберігання і завантаження товарів для доставки і т. д. Вторинна робоча сила
пов'язана з витратами на обладнання, амортизацією і витратою енергії
/ палива.
2. Зберігання. Це витрати, понесені як залишок товару на об'єкті.
Зазвичай це щотижнева вартість, аналогічна вартості оренди товарів.
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ФОРМУВАННЯ САМООРГАНІЗОВАНИХ КОМАНД В
УПРАВЛІННІ IT-ПРОЕКТАМИ
Ушакова К.В.
Науковий керівник – Скачков О.М., канд. техн. наук, доцент
Кожен успіх компанії зумовлений певною командою людей.
Саме сила, злагодженість і досвід цієї виконавчої команди значною мірою визначають загальний результат кожної дії, яку робить
компанія. Щоб бути успішними, підхід до управління проектами повинен враховувати цей факт.
За визначенням можна вважати командою будь-яку групу людей,
які організовані для спільної взаємодії і взаємодопомоги для задоволення потреб своїх клієнтів шляхом досягнення мети і цілей.
Ключова відмінність між самоорганізованими командами та іншими типами команд полягає в повній відсутності контролюючої влади та управлінського рівня. Самоорганізовані команди несуть відповідальність за весь процес проектування та розробки продукту. Перевага
такого підходу полягає в наданні співробітникам відчуття «власності»
над роботою. Цей тип команд найкраще підходить для високо творчих
і динамічних бізнес-середовищ і часто використовуються в ощадних
управлінських підходах (lean managerial approaches).
Самоорганізована команда - це команда, яка набагато ефективніша і продуктивна, ніж будь-який інший тип команди. Вона сама встановлює норми, цілі та формує місію проекту. Цей тип має такі характеристики як: довіра між членами команди, можливість самостійного
вирішення конфліктів при їх виникненні, вони розділяють зобов'язання, і кожен член відповідає за результати проекту. Дуже важливо, щоб
співробітники забули про «орієнтації на контроль» і переключилися на
«роль учня» у спільній роботі [1]. Завдяки вищезгаданим характеристикам така команда забезпечує видатні результати.
Формування таких команд в організаціях вимагає кардинальних
змін. Проте вони поступово стають більш успішними для адаптації до
змін в їх оточенні. Розширення прав і можливостей стає ключовим
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стратегічним компонентом, який може допомогти організації швидко
адаптуватися і перетворювати «загрози» в можливості.
У дослідженні, яке було проведено за декілька місяців спостереження за командою, а також завдяки вторинним дослідженням, були
зроблені висновки, що кожна команда стикається з проблемами в процесі становлення самоорганізації та за частіше не має бази та плану
для таких змін.
Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні наявних теоретичних підходів з метою формулювання повного і сучасного бачення проблеми, розробка рекомендацій до формування самоорганізованих команд. Мета дослідження – розробка моделі формування самоорганізованих команд в управлінні IT-проектами.
Методами дослідження є логічний підхід до визначення основних
понять теорії та практики управління проектами, принципи статистичного, системного аналізу, порівняння, експертна оцінка, логічні та
графічні методи підсумовування інформації.
Також можливо відмітити подальші дослідницькі можливості з
передумовою, що команди, які не знайомі з командною структурою,
структурою, яка пропонує багато автономії, стикаються з деякими
проблемами, пов'язаними з нею. Коли команди звикли працювати в
дуже контрольованому середовищі, вони зазвичай дотримуються наказу від свого керівництва. У більш уповноваженій структурі, команди
контролюються все менше і менше. Це має переваги, такі як більша
гнучкість і більша задоволеність роботою, але також може мати багато
негативних наслідків, якщо команда переповнена відчуттям свободи.
Таким чином, розроблена модель формування самоорганізованих
команд може не тільки бути впроваджена на фірмі, але й позиціонуватися, як конкурентна перевага.
1. Larry Hirschhorn Managing in the New Team Environment: Skills, Tools, and
Methods. – Massachusetts: Addison-Wesley, 1991. – 101 с.

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
Сіренко К.О.
Науковий керівник – Скачков О.М., канд. тех. наук, доцент
У наш час популярність і ефективність методів і засобів управління проектами призвели до появи різноманітного програмного забезпечення для поліпшення і спрощення проектної діяльності. Програмна реалізація продукту, окрім іншого, також дозволяє максимально уникати похибок та внести корективи у проект у залежності від виявлених відхилень.
91

Програмний продукт є одним з найнеобхідніших інструментів
проектного управління, з його допомогою здійснюються оперативні
розрахунки та планування. Програмний продукт обирається в залежності від завдання проекту, складності цілей, масштабів проектів, функцій та вимог системи. Так як управління проектами в організації може
здійснюватися різних рівнях, вимоги до програмного продукту на кожному рівні теж будуть відрізнятися [1]. В Україні популярними пакетами є такі програмні продукти, як MS Project, Spider, Project Expert,
Primavera Project Planner.
MS Project - це програма управління проектами, розроблена і
продається корпорацією Microsoft. MS Project рекомендується використовувати для нескладних проектів. Він зручний у використанні і застосовується в навчанні новачків.
Spider Project ідеально підходить організаціям, де необхідна сувора стандартизація і координація ведеться проектної діяльності. Мінус цієї програми полягає в тому, що вона займає велику кількість
оперативної пам'яті на ПК.
Project Expert - програма для розробки бізнес-планів і оцінки інвестиційних проектів. Дана програма незамінна для створення і вибору
оптимального плану розвитку бізнесу, опрацювання фінансової частини бізнес-плану, оцінка інвестиційних проектів. Project Expert є закритою системою - користувач не може впливати на розрахунковий алгоритм самостійно.
Програмні продукти Primavera призначені для створення автоматизованих систем управління проектами (АСУП) і представлені у всіх
основних сегментах ринку. SureTrak призначений для управління невеликими проектами, а Primavera Project Planner - для управління великими проектами або групами проектів. Для створення АСУП в масштабах компанії призначені продукти серій Primavera Enterprise і
Primavera Expedition.
Всі перераховані засоби програмної реалізації проекту дозволяють вирішити два найважливіших завдання в організації: автоматизація рутинних видів діяльності та інформаційна підтримка прийняття
управлінських рішень.
1. Бушуєва Н. С. Управління проектами та програмами організаційного розвитку:
навч. посібн. / Н.С. Бушуєва, Ю.Ф. Ярошенко, Р.Ф. Ярошенко. – К.: Саммит-Книга,
2010. – 200 с.
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ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОЕКТІВ
Курочка О.А.
Науковий керівник – Кадикова І.М., канд. екон. наук, доцент
При плануванні управління процесами, пов'язаними з організацією та адмініструванням комунікацій проектів, пропонується використовувати засоби візуалізації даних [1]. Це допоможе спростити регулярне оновлення процесів і уникнути виникнення помилок при обліку
змін.
Візуалізація полягає в створенні схеми мережі взаємин проекту
або складанні карти залежності успіхів проекту. Більш простим є складання карти залежності, яку можна виконати у вигляді діаграми причинно-наслідкових зв'язків. Подібні діаграми застосовуються в галузі
управління якістю проекту для зображення залежності якості продуктів проекту від різних факторів [2].
Приклад карти залежності показаний на рис. 1.
Для кожного конкретного проекту карта буде мати різну структуру. Для доповнення інформації до неї можна вказувати поряд з кожною стороною мотиви дій і можливий вплив на результати проекту.
Виконання роботи по визначенню залежностей між успіхом проекту та комунікаціями між його стейкхолдерами може допомогти провести їх адекватну оцінку та розробити план ефективного управління
комунікаціями проекту.
Для великих проектно-орієнтованих компаній систему комунікацій можна будувати на підставі створення системи управління документообігом.
Застосування систем електронного документообігу (CЕД) разом з
системами календарно-ресурсного планування і побудовою корпоративних інформаційних мереж складає створення єдиного програмноінформаційного середовища управління проектами [3]. У ньому зв'язок
робіт і документів реалізується на інструментальному рівні, а технології роботи з документами уніфікуються, що дозволяє отримати інтеграційне рішення із забезпечення належної якості комунікацій.
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Рисунок 1 – Приклад карти залежності успіху проекту від п’яти груп факторів

Впровадження СЕД за таких умов є інструментом створення нового каналу комунікацій, автоматизації формування і редагування типовий поточної документації по проектам та їх архівації, забезпечення
віддалених комунікацій шляхом доступу через мережу Internet. Як для
будь-якої автоматизованої системи, ефект від СЕД є двох видів: прямий ефект від впровадження системи, пов'язаний з економією коштів
на матеріали, робочий час співробітників, витрат на зберігання документації, її копіювання і т.д.; і непрямий ефект, у вигляді більшої прозорості управління, контролю виконавчої дисципліни, можливості накопичення знань та ін.
1. Babaiev V.M. The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy
to exogenous changes / V.M. Babaiev, I.M. Kadykova, Yu.Yu. Husieva, I.V. Chumachenko //
Scientific Bulletin of National Mining University . 2017, Issue 2, p.134-140..
2. Кадикова І.М. Модель управління часом у системі стратегічного проектного
менеджменту / І. М. Кадикова, Б. Д. Каліненко, С. О. Ларіна, І. В. Чумаченко // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості»- 2017. – №2 (2). – с. 2937.
3. Кадыкова И. Н. Информационная технология стратегического управления проектно-ориентированной
организацией
/
И. Н. Кадыкова, С. А. Ларина, И. В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління
портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2017. – № 3 (1225). – с. 915.
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НАЙПОПУЛЯРНІШІ ОПЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ START UP ПРОЕКТІВ
Гамза Р.Р.
Науковий керівник – Кадикова І.М., канд. екон. наук, доцент
Розробниками програмного забезпечення сьогодні вже запропоновано цілу низку спеціалізованих програмних рішень для моделювання й оцінки проектів, зокрема програмні продукти і для імітаційного моделювання. Можна виділити перелік найпопулярніших опцій та
інструментів, які є найкориснішими при розробці Star-up проектів:
- моделювання зовнішнього середовища проекту, включаючи використання кількох валют для вихідних даних і розрахунків, врахування інфляції з автоматичною корекцією даних під час проведення розрахунків, облік податків і платежів, що можна налаштувати відповідно
до чинного законодавства;
- календарно-ресурсне моделювання інвестиційної стадії проекту;
- моделювання обсягів та умов виробництва і реалізації продукції. Моделювання стану складу готової продукції та складу сировини
та матеріалів в динаміці. Облік сезонного характеру виробництва і реалізації продукції;
- моделювання грошових потоків;
- моделювання стратегії формування та управління бюджетом
проекту;
- What-if аналіз, у тому числі щодо розміщення вільних коштів на
ринку цінних паперів і для реінвестування проектів;
- аналіз чутливості, аналіз ризиків і сценарний аналіз, які дають
змогу оцінити стійкість параметрів ефективності проекту (NPV, IRR і
інших найважливіших вихідних показників) до змін вхідних даних (цін
на продукцію, обсяг продажів, потужності виробництва, інфляції, податків тощо), аналіз ризиків вкладення коштів в інвестиційний проект.
Програмні рішення подібного роду надають користувачеві широкі можливості щодо моделювання різних варіантів і умов здійснення
проекту, а також максимально полегшує процес розроблення бізнесплану й підготовки документів. Під час формування вихідних документів (звіту про прибуток, балансу, звіту про грошовий потік, розрахування показників ефективності тощо) має місце відповідність міжнародним стандартам.
За допомогою інструментів імітаційного моделювання підготовлюють, аналізують і оптимізують Start-up проекти, а також вирішують
такі завдання:
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- підготовка фінансових розділів ТЕО і бізнес-планів Start-up проектів;
- моделювання і оптимізація схеми реалізації Start-up проекту;
- проведення передінвестиційної експертизи Start-up проекту;
- ранжирування інвестиційних проектів.
1. Кадыкова И. Н. Использование сценарного анализа при управлении отечественными компаниями в современных условиях / И. Н. Кадыкова, В. А. Триусова // Економіка управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики.
– 2011. - №3(15). – С. 27-42.
2. Кадыкова И. Н. Роль современных программных продуктов в контексте становления
экономики
знаний
/
И.
Н.
Кадыкова,
Е. В. Мироевская // Таврійський економічний журнал. – 2011. – № 6. – с. 47-48.

АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ
СИСТЕМИ ОСВІТИ
Ал-Хажж Фарес Валед Моквел
Науковий керівник – Кадикова І.М., канд. екон. наук, доцент
Сьогодні триває великомасштабна реформа системи освіти України. Ефективність реалізації відповідних проектів і програм визначається аналітичними відділами профільних служб і відомств [1]. Однак
проблема полягає в тому, що ці інститути самі оцінюють свою роботу і
тому повнота і глибина аналізу залежить від того, що саме потрібно
показати в якості результатів діяльності. Продемонструємо два результати аналізу з різною глибиною його проведення, а основі яких отримані діаметрально протилежні висновки (рис. 1 та 2).

Рисунок 1 - Результати програми впровадження інклюзивної освіти в школах
м. Харкова (станом на 03.12.2018 р.) [2]
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Рис. 1 представляє результати аналізу впровадження інклюзивної
освіти в школах м. Харкова за даними Департаменту освіти Харківської міської ради, які дозволяють зробити позитивні висновки про реалізацію програми, а саме:
- в кожному з адміністративних районів міста створені інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами (ООП)
в загальноосвітніх школах;
- створено мережу інклюзивних шкіл з рівномірним їх розподілом
на мапі міста.
Однак, якщо додати ще один рівень аналізу – загальну кількість
шкіл в місті та їх територіальне розташування, то отримуємо інший
опис ситуації. Рис. 2 наочно демонструє, що тільки в 10% шкіл реалізується програма, а кількість дітей з ООП, які здобувають освіту.

Рисунок 2 – Результати програми впровадження інклюзивної освіти в школах
м. Харкова (станом на 03.12.2018 р.) – детальніший аналіз

за програмою інклюзії, становить 3,84% (96 з 2500 дітей з інвалідністю
в м. Харкові). До того ж, всередині адміністративних районів простежується явна нестача інклюзивних шкіл в кроковій доступності від
місця проживання дітей з ООП. Відповідно, можна констатувати низький рівень реалізації програми впровадження інклюзивної освіти в
місті, на відміну від висновків за результатами аналізу рис. 1.
Уникнути помилкових висновків в ситуаціях, подібних до описаного прикладу, можна, запровадивши в аналітичний процес сучасний
інструментарій на основі ІТ-технологій [3, 4]. При проведенні аналізу,
описаного вище, використаний інструмент "3D Maps" для тривимірної
візуалізації даних в середовищі Microsoft Excel.
1. Babaiev V.M. The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy
to exogenous changes / V.M. Babaiev, I.M. Kadykova, Yu.Yu. Husieva, I.V. Chumachenko //
Scientific Bulletin of National Mining University . 2017, Issue 2, p.134-140..
2. Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради. Режим доступа:
http://www.kharkivosvita.net.ua/
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3. Чумаченко И.В., Кадыкова И.Н. Оценка перспектив использования продукта
проекта внедрения ІТ-технологии управления в ВНЗ // Тези доповідей V Міжнар. наук.практ. конф. «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між
учасниками».–Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – с. 126-127.
4. Кадыкова И. Н. Информационная технология стратегического управления проектно-ориентированной организацией / И. Н. Кадыкова, С. А. Ларина// Вісник Нац. техн.
ун-ту «ХПІ». Зб. наук. пр. Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2017. – № 3 (1225). – с. 9-15.

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ОНЛАЙН КУРСУ
Растокін Д.О.
Науковий керівник – Кадикова І.М., канд. екон. наук, доцент
Останні два десятиліття постійний прогрес в області розробки і
використання електронних матеріалів для вищої освіти привів до формування концепції масових відкритих онлайн курсів (Massive Open
Online Course, МООС) як одного із способів публікації навчальних
матеріалів для віддаленого доступу [1]. Одним з яскравих прикладів
використання подібної концепції є курс, який створив Себастьян Тран
(Sebastian Thrun), професор Стенфорда. Він запропонував безкоштовний курс по штучному інтелекту, який залучив 160 000 студентів з 190
країн [2].
Сьогодні постійна популяризація інтернету та удосконалення
програмного забезпечення дали можливість практично кожній людині
або компанії, яка володіє цінними навичками або знаннями, монетизувати їх за допомогою створення власного онлайн курсу. Однак, все
більше вчених та практиків звертають увагу на те, що при виборі підходів та методів створення онлайн-курсів слід орієнтуватись у більшості випадків на проектне управління, зокрема, на управління вартістю
проекту.
Управління вартістю проекту включає в себе процеси, необхідні
для планування, оцінки, розробки бюджету, залучення фінансування,
фінансування, управління та контролю вартості, що забезпечують виконання проекту в рамках схваленого бюджету. Це чотири процеси:
планування управління вартістю, оцінка вартості, визначення бюджету, контроль вартості [3].
При створенні онлайн курсу однією з головних категорій витрат є
оплата програмного забезпечення, яке у більшості випадків пропонується за моделлю SaaS (Software as a service), тобто пропонується як
послуга, яку користувач сплачує весь час використання. Тому, стратегічно важливим питанням є вибір оптимального програмного забезпечення серед великої кількості альтернатив.
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1. Кадыкова И. Н. Роль современных программных продуктов в контексте становления
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знаний
/
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Кадыкова,
Е. В. Мироевская // Таврійський економічний журнал. – 2011. – № 6. – с. 47-48.
2. Hsu J. Professor leaving Stanford for online education startup. NBC News. 2012 //
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УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ СОЦІАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТУ
Глухачова М.С.
Науковий керівник – Мущинська Н.Ю., канд. екон. наук, доцент
Часто процес визначення зацікавлених сторін призведе до довгого переліку осіб та груп. Як тільки проаналізовано список, виявлено,
що значна частина складається з чітко визначених груп людей з подібними інтересами. Отже проведемо групування зацікавлених сторін за
сферою інтересів. Він показує групи зацікавлених сторін та їхні інтереси, відображені на матриці. Завершення матриці інтересів допоможе
розробити план комунікації, який узгоджується з орієнтацією та турботами кожної зацікавленої сторони.
Таблиця 1 - Зацікавлені сторони за сферою інтересів
Група
стейкхолдерів
Бенефіціари

Творчий

Соціальний

Інтерес
Фінансовий

Репутаційний

Управління
Впливові
Партнери

Jeston та Nelis використовують дві матриці для подальшого
аналізу зацікавлених сторін BPM [1].
1.Можливість впливу на проект і бачення проекту
2. Ентузіазм щодо проекту та відданість проекту
Можливість впливу на проект і бачення проекту
Перша матриця відображає здатність зацікавлених сторін впливати на проект на їхню думку щодо проекту. Використовується сітка з
баченням проекту від негативного до позитивного, відображеного на
осі х. Можливість впливу на проект знаходиться на осі у і оцінюється
від високого до низького.
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Jeston і Nelis не намагаються відокремити чотири категорії в
сітці, але може бути корисно додати ярлики, наприклад:
Можливість впливу - Висока. Бачення проекту - Позитивне =
Чемпіони / ключові гравці
Можливість впливу - Висока. Бачення проекту - Негативне =
Saboteur – Диверсанти - це зацікавлені сторони, які можуть зірвати
проект.
Можливість впливу - Низька. Бачення проекту - Позитивне =
Група підтримки.
Можливість впливу - Низька. Бачення проекту - Негативне =
Heckler. Хеклер - це людина, яка турбує і намагається збентежити інших питаннями, викликами або ставлячи їх в незручну ситуацію.
Матриця для проекту «Діти проти булінгу» розроблена для стадії
планування.

Рисунок 1. - Можливість впливу на проект і бачення проекту

Зацікавлені сторони, які можуть бути з негативним баченням, в
той же час не впливають на проект. Вони можуть впливати на саботажника або бути використані для підтримки негативу диверсанта або
зниження позитивності вболівальників, щоб їх не можна було ігнорувати. Карта зацікавлених сторін не стабільна. Зацікавлені сторони
можуть змінити свою точку зору під час проекту, тому процес картографування повинен бути переглянуто протягом всього проекту і карта
оновлена.
2. Ентузіазм щодо проекту та відданість проекту
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Друга матриця відображає ентузіазм проекту проти відданості
проекту/ масштабів зобов'язань на сітці 8х8. Припускають, що друга
матриця надає тонкі відмінності, які є корисними для вивчення, і вони
допоможуть створити план залучення зацікавлених сторін.
В нашому проекті ця матриця не матиме додаткового змістовного навантаження через поділ зацікавлених сторін майже повністю на
тих, хто позитивно ставиться як до самої ідеї, так і до її реалізації.
Негативним ставленням зацікавлених сторін в даному випадку можна
знехтувати через неможливість впливу на проект на цій фазі планування.
Немає переконання у користі від використання цієї матриці,
оскільки ентузіазм проти масштабів зобов'язань здається недосконалим. Наприклад, я не бачу сценарію, в якому учасник може потрапити
у верхній лівий кут і таким чином активно підтримувати проект, але
також має низьку прихильність і активно протидіяти проекту. Проте, є
групи корисні для планування стратегії взаємодії.
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ РОЗРОБКИ
МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ТОВ “КУЛИНИЧІ”
Кісь А.А.
Науковий керівник – Мущинська Н.Ю., канд. екон. наук, доцент
ТОВ “Кулиничі” займається виробництвом хлібо-булочних
виробів, випічки, десертів; має розгалужену мережу збуту готової
продукції, а також володіє власними закладами кафе швидкого
харчування, де крім звиклої продукції можна отримати обід з перших
та других страв і замовити широкий асортимент з бару. Проект
створення мобільного додатку для ТОВ “Кулиничі” має на меті
реалізацію принципово нового бачення заохочення гостей до відвідин
закладу, отже має бути чудово налагоджена система комунікації.
Щоб успішно існувала мережа закладів та закріплювала свої
позиції на ринку, необхідно задовольнити умови, які б гарантували
просування товарів та послуг, обізнаність та позитивне ставлення
широкого загалу людей до бренду, створювати корпоративну
мотивацію старанно працювати [1].
При розробці теми “модель управління стейкхолдерами проекту
розробки мобільного додатку для ТОВ "Кулиничі"” є декілька
варіантів розробки проекту: 1) розробка проекту силами внутрішньої
команди підприємства; 2) “аутстафінг” - збір команди під даний
проект; 3) “аутсорсінг” - замовлення у спеціалізованої організації
розробки та виконання проекту з попереднім узгодженням.
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Аутсорс являється більш вигідним варіантом реалізації проекту,
оскільки, неефективні комунікації відзначаються як один з головних
чинників ризику в управлінні проектами. За результатами
дослідження, проведеного PMI, відомо, що неефективні комунікації є
причиною в середньому більше половини (56%) витрат, пов'язаних з
покриттям ризиків, що виникають в проектах [3].
Якщо обрати третій спосіб, тобто аутсорсінг — то зі сторони
ТОВ «Кулиничі» буде комуніціювати менеджер по продукту, який
буде вести переговори з проджект менеджером компанії-виконавцем.
Сам же проджект менеджер компанії виконавця працює у свою чергу
із командою розробки.
Тобто, розібравшись із командою-виконавцем процесу,
вимальовується
схема
комунікаційних
функціональних
взаємозв’язків.
Штат розробки — займається підбором команди для розробки,
яка складається наступним чином із проджект менеджера, що ставить
задачі, управляє розробкою та контактує із замовником; продакт
менеджер, який продумує ідеї для продукту і займається розвитком
продукту, розробники — це програмісти, дизайнери та тестувальники.
Також до складу команди розробки входять аналітики, маркетологи,
продакт оунер - людина, яка керує створенням продукту і відповідає
за те, що вийде в результаті.
Для більш детального та ґрунтовного визначення позицій
стейкхолдерів відзначають матриці за сферою інтересів, здатність
зацікавлених сторін впливати на проект, на їхню думку щодо проекту.
У нашому випадку зацікавленими сторонами є сама організація,
яка здійснює замовлення проекту, а також аутсорсингова компанія, яка
зацікавлена у виконанні проекту в найкоротші строки за винагороду.
Не зацікавленими сторонами являються конкуренти холдингу та
інертні верстви населення, що не користуються перевагами
інформаційних технологій.
Таким чином управління стейкхолдерами для створення
мобільного додатку є кропітким завданням, але дуже необхідним,
оскільки правильна розстановка комунікаційних взаємозв’язків це в
першу чергу зменшення і людських затрат, і часу виконання, і
ресурсного навантаження, і капіталовкладень.
1. Стейкхолдери як агенти зовнішіх та внутрішніх комунікацій в організаціях
сфери масового спорту для всіх. Олена Кравченко. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: - http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/ 34606048/515/1/Kra _9 . pdf
2. Ясенова І.С. Управління комунікаціями проекту / І.С. Ясенова, А.В.
Підгорна [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://avia.nau.edu.ua/doc/
2011/4/avia2011_4_4.pdf.
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3. The High Cost of Low Performance – The essential Role of Communication”,
Project Man-agement Institute, Pulse of the Profession In–Depth Report, May, 2013
[Електронний
ресурс]//
URL:
http://www.pmi.org/business–
solutions/~/media/PDF/Business–Solutions/The–High–Cost–Low–of–Communications.ashx

ПРОЦЕСНА МОДЕЛЬ ПРОЕКТУ ОНОВЛЕННЯ
ІТ-ПРОДУКТУ
Гарькавий Б.А.
Науковий керівник – Кадикова І.М., канд. екон. наук, доцент
Сьогодні все більше ІТ-компанії доходять висновку, що покращити процес управління проектом розробки програмного забезпечення
можна за рахунок впровадження методології управління проектами
SCRUM. Її впровадження доцільно формалізувати у вигляді процесної
моделі [1]. Наприклад, контекстна діаграма процесу розробки нової
версії ІТ-продукту наведена на рис. 1, а декомпозиція верхнього рівня
у нотації IDEF0 – на рис. 2.

Рисунок 1 – Контекстна діаграма процесу розробки нової версії ІТ-продукту

Подібна формалізація дозволяє побудувати відповідно інформаційну технологію [2] при запровадженні нової для організації методології проектного управління.
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ВИДИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Чумак О.М.
Науковий керівник – Старостіна А.Ю., канд.техн.наук, доцент
В сучасному світі система вищої освіти набуває все більшого
значення, так як становить один із головних компонентів професійної
підготовки майбутніх фахівців. Важливим елементом у цьому процесі,
є наукова діяльність студентів. Вона сприяє розвитку ерудиції, вмінню
висловлювати свої думки, формуванню професійних вмінь та навичок,
приймати самостійні рішення.
Розвиток наукових досліджень у закладах вищої освіти безпосередньо впливає на якість навчального процесу, змінюючи вимоги до
рівня знань студентів, структуру процесу навчання, підвищуючи ступінь підготовленності майбутніх спеціалістів, їх світогляд.
Наукова діяльність – це інтелектуальна діяльність, яка спрямована на одержання та використання нових знань.
Основними формами наукової діяльності є емпіричне та теоретичне дослідження. Емпіричне дослідження спрямоване безпосередньо
на об’єкт, що вивчається і будується на даних спостереження та експерименті. В процесі емпіричного дослідження встановлюються нові
факти, проводиться їх систематизація та узагальнення. Теоретичне
дослідження пов’язане із вдосконаленням та розвитком науки та спрямоване на пізнання об’єктивної реальності в її зв’язках та закономірностях.
Наукова діяльність студентів розподілена на два види:
1) Навчально-наукова робота – передбачає вивчення початкових
елементів дослідницької діяльності, які визначені навчальним планом
та застосовуються у всіх формах навчального процесу;
2) Науково-дослідна робота – здійснюється студентами поза навчальним процесом, передбачає освоєння складніших елементів дослідницької діяльності.
Залежно від курсу навчання наукова діяльність студентів змінюється відповідно до спеціальності та спеціалізації, за якою вони здобувають знання, починаючи з простих форм поступово переходячи до
більш складних.
Основними формами наукової роботи студентів є:
– участь у студентських олімпіадах;
– робота у наукових гуртках;
– участь у студентських конкурсах наукових робіт;
– участь у конференціях;
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– публікація наукових статей;
– подача заявок на видачу патентів;
– робота у наукових лабораторіях
– написання дипломних магістерських робіт.
Таким чином, наукова діяльність студентів – це процес, який формує майбутнього фахівця шляхом індивідуальної пізнавальної роботи, спрямованої на отримання нового знання, вирішення теоретичних і
практичних проблем, самовиховання і самореалізацію дослідницьких
здібностей і вмінь.
1. Бєляєв Ю.І., Н.М. Стеценко. Науково-дослідна діяльність студентів у структурі
роботи університету. Педагогічний альманах. 2010. Випуск 6. C. 188-191.

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ МІСТ
Сіряченко В.М.
Науковий керівник – Давідіч Н.В., канд. техн. наук
Підвищення ефективності функціонування систем транспортного
обслуговування потребує розробки нових методів управління змістом
в проектах транспортних систем міст. Метою управління змістом проекту є максимізація позитивного і мінімізація негативного впливу змін
змісту проекту. Управління змістом повинна містити визначення поточного стану утримання проекту, порівняння поточного стану до затверджених цільовими показниками для виявлення будь-яких відхилень, прогноз змісту проекту по його завершенні і формуванні запитів
на зміни, які спрямовані на усунення негативних наслідків для змісту
проекту. Процес управління змістом проекту також пов'язаний з впливом на чинники, які викликають зміни проекту.
Однією з груп чинників, які викликають зміну проекту транспортних систем міст, є група параметрів вулично-дорожньої мережі міст.
Формалізувати зміну цих параметрів неможливе без врахування закономірностей формування транспортних потоків. З використанням прогнозних значень можуть бути зроблено необхідні перспективні транспортні розрахунки і конкретизовані вимоги до розвитку інфраструктури міст в цілому, окремих її елементів і планувально-технічним параметрам. Проектування параметрів транспортних систем міст неможливе без інформації про закономірності формування транспортних потоків і їхнього розподілу по ділянкам вулично-дорожньої мережі. Найважливішою і фундаментальною особливістю формування завантаження транспортної мережі є те, що вибір способів і шляхів пересування користувачами мережі впливає на той же вибір, який здійсню106

ється іншими користувачами. Розподіл обсягів руху транспортних засобів по різним маршрутам базується на бажанні водіїв робити пересування між пунктами відправлення і призначення, яке залежить від рівня розвитку дорожньої мережі. Маршрути руху користувачі мережі
обирають шляхом порівняння величини і вартості поїздки при заданому рівні обсягу руху. Транспортні потоки, що спостерігаються на вулично-дорожній мережі, представляють собою деякий рівноважний
стан процесу вибору шляхів пересівання. Внаслідок цього, для рішення задачі управління змістом в проектах транспортних систем міст
виникає необхідність в дослідженні закономірностей вибору водіями
шляхів пересування.
ЯКІСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В
ПРОЕКТАХ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Кенебас А.А.
Науковий керівник – Давідіч Н.В., канд. техн. наук
Підвищення якості пасажирських перевезень у системі міського
пасажирського транспорту – одне з найважливіших напрямків, поставлених перед потребами суспільства у галузі транспорту. Пасажирський
транспорт загального користування є частиною єдиної транспортної
системи України. Його основне завдання полягає в повному і своєчасному задоволенні потреб населення в перевезеннях. За рахунок раціональної організації процесу перевезення пасажирів необхідно досягнення необхідного рівня якості обслуговування пасажирів при максимальній ефективності використання транспортних засобів та інших
ресурсів. Вирішення цього завдання можливе за рахунок розробки
проектів міського пасажирського транспорту.
Якість є одним з параметрів проекту. Вона являє собою економічну категорію, яка відображає всю сукупність властивостей продукції.
При цьому враховується ступінь її придатності для задоволення потреби людини. Якість характеризує ступінь відповідності параметрів продукції вимогам проекту. Забезпечення якості закладається ще на етапі
проектування параметрів транспортного процесу. Це оцінка загального
виконання проекту на регулярній основі для підтвердження того, що
проект задовольняє стандарти якості. В результаті планування якості
створюється план організаційно-технічних заходів із забезпечення системи якості проекту, де повинні бути передбачені аспекти забезпечення його якості.
Раціональна організації транспортного процесу повинна забезпечувати необхідний рівень якості обслуговування пасажирів при мак107

симальній ефективності використання всіх ресурсів. Досягнення цієї
мети неможливо без покращення елементів транспортного процесу.
Існуючі методи оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту не повністю враховували суб’єктивну оцінку пасажирами
умов обслуговування.
Оцінка якості транспортних послуг повинна включати в себе оцінку рівня перевезення пасажирів і їх багажу. Крім того, доцільно враховувати рівень надання інших послуг під час перебування пасажирів
у транспортних засобах і на зупинних пунктах маршруту. Підвищення
якості транспортного обслуговування вимагає чіткого розуміння поведінки пасажира, його споживчих потреб і очікувань.
ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ СТОСОВНО ОХОРОНИ
ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ
Шульга О.В., Шульга О.Ю.
Науковий керівник – Хворост М.В., д-р техн. наук, проф.
У процесі здійснення професійної діяльності працівники підлягають впливу факторів виробничого середовища та трудового процесу,
що можуть призвести до отримання ними травм чи появи захворювань.
Тому законодавство України зобов’язує роботодавця додержуватися
вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту життя та здоров’я працівників, для чого він повинний [1]:
- визначити обов'язки, права та відповідальність посадових осіб
підприємства та інших працівників за виконання функцій, пов’язаних
із забезпеченням безпеки, а також контролювати їх додержання;
- забезпечити виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;
- впроваджувати прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва;
- забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого
обладнання та устаткування, здійснювати моніторинг за їх технічним
станом;
- забезпечити усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснювати профілактичні заходів, визначені комісіями за підсумками розслідування цих причин;
- організовувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних
досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що ви-
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значаються законодавством, та за їх підсумками вживати заходів до
усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;
- розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з
охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативноправових актів з охорони праці, забезпечувати безоплатно працівників
нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;
- здійснювати контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до
вимог з охорони праці.
Виконання роботодавцем вимог законодавства з охорони праці
стосовно реалізації своїх обов’язків щодо забезпечення прав працівників на безпеку дозволить попередити травматизм на підприємстві.
Література
1. Закон України «Про охорону праці» [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення 23.02.2019). – Назва з екрана.

ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ
Яценко А.Ю., Масалова Ю.В.
Науковий керівник – Данова К.В., канд. техн. наук, доцент
Ризикорієнтований підхід є пріоритетним напрямом у зниженні
виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на підприємствах України. В основу цього підходу покладено механізм оцінювання ризику, який забезпечує [1]:
- розуміння потенційних небезпек і впливу їх наслідків на досягнення встановлених цілей організації;
- отримання інформації, необхідної для прийняття рішень;
- розуміння небезпеки і її джерел;
- ідентифікацію ключових чинників, що формують ризик, уразливих місць організації і її систем;
- можливість порівняння ризику з ризиком альтернативних організацій, технологій, методів і процесів;
- обмін інформацією про ризик і невизначеності;
- інформацію, необхідну для ранжирування ризику;
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- запобігання нових травмонебезпечних випадків на основі дослідження наслідків інцидентів, що вже відбулися;
- вибір способів обробки ризику;
- відповідність правовим і обов'язковим вимогам;
- отримання інформації, необхідної для обґрунтованого рішення
про прийняття ризику відповідно до встановлених критеріїв;
- оцінку ризику на всіх стадіях життєвого циклу системи.
При проведенні аналізу небезпек, яким підлягають працівники,
кожна організація має можливість зрозуміти уразливі місця робочих
місць, технологічного обладнання чи виробничого процесу, що дає
змогу сформувати базу для розробки альтернативних рішень щодо попередження зростання рівня травматизму та зниження його наслідків у
разі реалізації небезпеки.
Крім того, даний підхід передбачає вивчення невизначеності, рівень якої впливає на процес управління ризиками.
Отримання кількісних чи якісних характеристик ризику потребує
подальшого ранжирування з метою з’ясування першочерговості завдань щодо зниження ризиків, що мають бути впроваджені керівництвом. У подальшому повинний здійснюватися постійний моніторинг
внутрішнього та зовнішнього середовища стосовно виникнення нових
загроз, а також виконуватися оцінка ефективності заходів, що реалізовані за результатами ризикорієнтованого підходу.
Література
1. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання
ризику (IEC/ISO 31010:2013, IDT). – К.: Мінекономрозвитку України, 2015.

ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Поета Ж.П., Рябовол А.М.
Науковий керівник – Данова К.В., канд. техн. наук, доцент
Стаття 3 Конституції України [1] наголошує, що людина, її життя
і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю. У основному документі нашої країни зазначено, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом
(ст. 43 [1]). Дані положення Конституції підкреслюють важливість завдань щодо забезпечення безпеки людини та її захисту від впливу небезпечних та шкідливих факторів.
Необхідність вирішення питань, пов’язаних із попередженням
травматизму та захворювань, зазначається у Законі України «Про охорону праці» [2], який визначає принципи державної політики у сфері
охорони праці, серед яких основними є:
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- пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальність
роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;
- соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди
особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
- встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності;
- адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;
- використання економічних методів управління охороною праці,
участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці;
- використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
Механізм імплементації вимог Конституції України та Закону
України «Про охорону праці» реалізується відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.
Література
1. Конституція України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України – Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення
21.02.2019). – Назва з екрана.
2. Закон України «Про охорону праці» [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення 21.02.2019). – Назва з екрана.

АНАЛІЗ ГАРАНТІЙ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ПРИЙОМІ
НА РОБОТУ
Унтура В.О., Щебетовський Р.С.
Науковий керівник – Данова К.В., канд. техн. наук, доцент
Закон України «Про охорону праці» [1] є основним законодавчим
документом, що регулює правовідносини між роботодавцем та працівником у сфері виробничої безпеки. Закон встановлює повну відповідальність роботодавця за створення належних та безпечних умов праці
як на етапі прийому особи на роботу, так і у процесі здійснення працівником трудової діяльності.
Згідно статті 5 Закону [1] умови трудового договору чи контракту
не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці. Тобто роботодавець не може
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включити до договору положень, що порушують права працівника на
безпеку.
Під час укладання трудового договору роботодавець повинен
проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та
про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах
відповідно до законодавства і колективного договору [1]. Таким чином, працівник має усвідомлювати особливості впливу на стан його
здоров’я факторів виробничого середовища та трудового процесу, а
також знати про права на компенсацію шкоди, що може бути завдана
його здоров’ю у випадку невідповідності фактичних рівнів небезпечних та шкідливих виробничих факторів гранично допустимим рівням.
Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я [1]. Виконання цієї
вимоги знижує ризик травмування працівника чи погіршення стану
його здоров’я, що можуть настати унаслідок впливу небезпечних та
шкідливих виробничих факторів, за наявності основного захворювання.
Також важливим правом громадян на охорону праці є здійснення
на їх користь держаного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності.
Література
1. Закон України «Про охорону праці» [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення 23.02.2019). – Назва з екрана.

ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ТКАЦЬКОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ
Іваненко А.А.
Науковий керівник – Грязнова С.А., канд. техн. наук, доцент
Оцінка ризику є складним процесом, що об'єднує На всіх підприємствах створюються безпечні та здорові умови праці, встановлюються правові засади регулювання відносин у галузі охорони праці між
роботодавцями та працівниками, а також створюються умови праці,
що відповідають вимогам збереження життя і здоров'я працівників у
процесі трудової діяльності. Забезпечення здорових і безпечних умов
праці покладається на адміністрацію підприємства. Адміністрація зобов'язана впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, попереджуючі виробничий травматизм, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умо112

ви, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників. Метою охорони праці є науковий аналіз умов праці, технологічних
процесів, апаратури та обладнання з точки зору можливості виникнення появи небезпечних факторів, виділення шкідливих виробничих речовин. На основі такого аналізу визначаються небезпечні ділянки виробництва, можливі аварійні ситуації і розробляються заходи щодо їх
усунення або обмеження наслідків. У результаті перевірки було встановлено, що умови праці на об’єкті характеризуються доволі великою
кількістю робочих місць зі шкідливими умовами праці.
Запропоновано переведення робочих місць зі шкідливих умов в
допустимі. Для цього пропонується реалізувати наступні організаційні
та технічні заходи: постійно виконувати щорічні плани, заходи, приписи та пропозиції з охорони праці робітників цеху по виробництву
пряжі; провести впровадження системи захисту від шумового навантаження технологічного обладнання на ділянках прядильного цеху,
встановлення звукопоглинального стін та стелі . Запобіганню надзвичайних ситуацій на об'єкті сприяє система забезпечення промислової
безпеки при проведенні окремих технологічних процесів, яка містить
заходи організаційного та технічного характеру.
АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ Й ПРИЧИН
ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ
Раковська Ю.С., Бочарніков Ю.В.
Науковий керівник – Малишева В.В., канд. техн. наук, доцент
Виконання трудових обов’язків пов’язане із ризиком отримати
працівником травму, що може призвести до зниження працездатності,
неможливості виконувати звичну виробничу діяльність чи, навіть, до
смертельного наслідку.
За офіційними даними Міжнародної організації праці, близько 2,3
млн. людей щорічно гинуть в результаті нещасних випадків на робочому місці або пов’язаних з роботою захворювань. У світі щорічно
реєструється приблизно 340 млн. нещасних випадків на виробництві та
160 млн. жертв професійних захворювань. Контроль за показниками,
що здійснює Міжнародна організація праці, свідчить про їх постійне
зростання, що не може не викликати занепокоєння суспільства.
Інформація, наведена у звітах Фонду соціального страхування за
період з січня по вересень включно 2018 року, відображає стан виробничого травматизму безпосередньо в Україні У ній зазначено, що, у
порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, на 6,1% збільшилась
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кількість смертельно травмованих осіб. Діаграма кількості нещасних
випадків по регіонах України наведена на рис.1.

Рисунок 1 – Діаграма кількості нещасних випадків по регіонах України за 9 місяців 2018
року (у відсотках до загальної кількості нещасних випадків по Україні)

До найбільш травмонебезпечних галузей економіки входять добувна промисловість і розроблення кар’єрів, транспорт, складське господарство, поштова і кур’єрська діяльність та охорона здоров’я – кількість травмованих осіб у цих галузях складає 34,7 % від загальної кількості травмованих по Україні.
Забезпечення високого рівня безпеки праці та визначення ефективних заходів задля його досягнення є неможливим без ретельного
вивчення причин, з яких трапилися нещасні випадки.
За даними статистики, основними причинами настання нещасних
випадків у 2018 році були: невиконання вимог інструкцій з охорони
праці, невиконання посадових обов’язків, порушення технологічного
процесу, особиста необережність потерпілого, незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, незадовільний технічний стан засобів
виробництва, конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва тощо.
Також відмічено, що найвищий рівень виробничого травматизму
спостерігався серед працівників віком від 50 до 59 років. Наведена
інформація свідчить про те, що такі працівники є найбільш уразливими, окрім того, старіння населення в країні означає збільшення числа
працівників серед старшого покоління, що вимагає особливої уваги до
забезпечення їх безпеки та потребує розробки і впровадження ефективної політики з питань охорони праці.
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З метою підвищення рівня безпеки праці Міністерством енергетики та вугільної промисловості України було розроблено Програму
підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах на 2011-2015 роки, а Міністерством інфраструктури України
розроблено та реалізується Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у транспортнодорожньому комплексі та галузі поштового зв’язку на 2014-2018 роки,
щорічна розробка плану комплексних заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з обов’язковим виконанням таких заходів яких спрямована на забезпечення безпечного перебування працівників на їх робочих місцях та зниження рівня виробничого травматизму.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ЕКСПЕРТІВ З
ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Судакова В.М.
Науковий керівник – Малишева В.В., канд. техн. наук, доцент
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», усі працівники підлягають загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, тобто мають
можливість отримати матеріальне забезпечення, страхові виплати та
надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України.
Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», виконання обов’язків Фонду соціального
страхування щодо запобігання нещасним випадкам покладається на
страхових експертів з охорони праці.
З метою забезпечення належного рівня контролю та ефективного
виконання своїх обов’язків, страхові експерти з охорони праці мають
право:
- безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для
перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної
роботи з цих питань;
- у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у
перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;
- одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, у тому
числі у письмовій формі, про стан охорони праці;
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- брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств та у комісіях з перевірки знань з питань охорони праці;
- вносити роботодавцям обов’язкові для виконання подання про
порушення законодавства про охорону праці, а центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
праці, – подання про застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць,
дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров’ю або життю працівників;
- складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
- брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об’єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.
За результатами діяльності страхових експертів з охорони праці
за період з січня по вересень включно 2018 року отримано наступну
інформацію, відображену на офіційному сайті Фонду соціального
страхування:
- один страховий експерт з охорони праці в середньому по Україні брав участь у роботі 2 комісій з розслідування за місяць;
- було здійснено перевірки 6 668 підприємств щодо стану профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці;
- під час проведення перевірок виявлено 46 783 порушень законодавства про охорону праці, внесено 6 642 подання роботодавцям про
порушення законодавства про охорону праці та отримано 5 942 відповіді на ці подання, на 688 подань термін надання відповіді не настав.
- до органів Державної служби України з питань праці внесено 14
подань щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення
до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці;
- складено 302 протоколи про адміністративні правопорушення за
несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві, розглянуто 152 скарги та заяви застрахованих осіб;
- взято участь у роботі 1 333 комісій з питань охорони праці підприємств, у розробленні 5 313 нормативних актів про охорону праці
підприємств, у розробленні 3 663 профілактичних заходів, механізмів
їх реалізації, впровадженні їх на підприємствах страхувальників, внесенні пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва.
Ефективна робота страхових експертів, перш за все, спрямована
на виявлення ефективних шляхів покращення умов праці з метою по116

передження нещасних випадків та випадків професійних захворювань
на виробництві.
Реалізація заходів з профілактики виробничого травматизму та
професійних захворювань є можливою лише за умов тісної співпраці з
роботодавцями та забезпечення ефективного функціонування системи
управління охороною праці на підприємстві, тому цьому питанню потрібно приділяти значну увагу.
АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ Й ПРИЧИН
ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ
Санжаровський О.О., Ярошенко М.В.
Науковий керівник – Малишева В.В., канд. техн. наук, доцент
Виробнича діяльність часто пов’язана із впливом на працівників
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що призводять до
травмування, отруєння та виникнення професійних захворювань. Виходячи з визначення, що надається Міністерством охорони здоров’я
України, професійне захворювання – це захворювання, яке виникло
внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлено виключно або переважно тривалим впливом шкідливих речовин, певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою.
Згідно з інформацією, наведеною на офіційному сайті Міжнародної організації з праці, щорічно у світі реєструється близько 160 млн.
жертв професійних захворювань, організація висловлює занепокоєння
погіршенням стану здоров’я працівників та зростанням кількості захворювань, пов’язаних з виробництвом.
Відповідно до інформації, представленої на офіційному сайті Фонду соціального страхування, в Україні за дев’ять місяців 2018 року,
порівняно з аналогічним періодом 2017 року, кількість зареєстрованих
професійних захворювань зменшилась на 12,7%. Стосовно географічного розподілення варто відмітити, що найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у Дніпропетровській, Донецькій та
Львівській області. Кількість потерпілих осіб, які отримали профзахворювання у цих областях, складає 76,7 % від загальної кількості потерпілих по Україні, які мають профзахворювання. Більш детальна
інформація стосовно розподілення кількості професійних захворювань
за областями наведена на діаграмі рис.1.
З’ясування обставин виникнення професійних захворювань є важливим етапом, що допоможе виявити перелік шкідливостей, що найбільшою мірою впливають на працівників та розробити перелік заходів, актуальних та доцільних в конкретному випадку.
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Згідно з даними Фонду соціального страхування, основними обставинами, внаслідок яких виникли професійні захворювання, за 9 місяців
2018 року є: недосконалість механізмів та робочого інструменту, недосконалість технологічного процесу та неефективність роботи засобів
індивідуального захисту. Ці та інші обставини є джерелом виникнення
професійних захворювань, серед яких найбільшу частку складають:
перше місце – хвороби органів дихання – 39,8 % від загальної кількості
діагнозів по Україні, на другому місці – захворювання опорнорухового апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артрози) –
27,6 %, на третьому – хвороби слуху – 12 %, четверте – вібраційна
хвороба – 5,8 %.

Рисунок 1 – Діаграма кількості професійних захворювань по регіонах України за 9
місяців 2018 року (у відсотках до загальної кількості професійних захворювань по Україні)

Наведені дані свідчать про те, що на сьогоднішній день недостатньо уваги приділяється усуненню причин професійних захворювань.
Зазначені причини та наслідки їх впливу на робітників підприємств різноманітних галузей промисловості вимагають проведення
низки організаційно-технічних заходів, спрямованих на зменшення
впливу шкідливих факторів, що є одним з головних джерел погіршення стану здоров’я працівника та унеможливлювання його подальшого
перебування на займаному робочому місці. Це, в свою чергу, призводить до необхідності переведення працівника на інше робоче місце, в
тому числі – зміни робочих навичок, що означає втрату підприємством
кваліфікованого робітника.
Впровадження програм з технічного вдосконалення, ремонту обладнання, автоматизації технологічного процесу, забезпечення праців118

ників засобами індивідуального захисту належної якості, своєчасне та
всебічне проведення медичних оглядів – ці та інші заходи повинні займати провідне місце у діяльності підприємства із забезпечення належних та безпечних умов праці.
ЗАПОБІГАННЯ ВИБУХІВ ЗЕРНОВОГО ПИЛУ НА
ЕЛЕВАТОРАХ, ЗЕРНОСКЛАДАХ ТА ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Левченко О.О., Погребняк О.О.
Науковий керівник – Нікітченко О.Ю., канд. техн. наук, доцент
З кожним роком потреба в переробці і зберіганні зернових стрімко зростає, що відбивається на кількості нових елеваторів і збільшенні
потужностей існуючих. Всі елеватори та зернопереробні підприємства,
відносяться до класу підприємств з високим ступенем вибухо- і пожежонебезпеки. Недотримання і порушення норм призводить до серйозних наслідків, від руйнування силосів і елеваторного обладнання, до
загибелі співробітників.
Основною причиною таких наслідків є зернова пил, яку можна
назвати основною на елеваторі. Вона утворюється в результаті тертя
зерен продукту одна об одну і об стінки обладнання, яке виникає при
операціях транспортування зерна на підприємстві, починаючи від прийому зернових і закінчуючи їх вивантаженням. Зерновий пил є надзвичайно небезпечним і легко займистим продуктом, температура займання менше 250 ° С, нижній концентраційний межа запалювання 2063 г / м3.
Миттєве самозаймання дрібних частинок, викликане статичною
електрикою або перегрівом підшипника, миттєво створює тиск до 10
кг / см2, яке супроводжується різким зростанням температури до
3000°С. Подібний вибух, що відбувається в будь-якому з вузлів називається «первинним пиловим вибухом» і часто він є причиною «вторинного пилового вибуху», при якому відбувається руйнування будівлі
і споруд елеваторів і призводить до катастрофічних наслідків.
Існують дві основні технологій для боротьби з пилом і її поширенням по території підприємства. Перша з технологій - система зрошення зерна маслом. Друга технологія - відбір запиленого повітря в
точці пилоутворення. Реалізується дана технологія за допомогою різних аспіраційних установок.
Принцип роботи систем аспірації полягає в відборі запиленого
повітря в точці пилоутворення і подальшої його очищення за допомогою сил інерції, або за допомогою фільтрувальних елементів. Роботу
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даних систем забезпечує вентилятор, що витягує повітря з точки пилоутворення через фільтр і виводить в атмосферу.
Аспираційні установки, в залежності від вимог замовника можуть, як виводити пил з технологічного процесу (комбікормові заводи,
елеватори), так і повертати його в потік, для збереження маси продукту (застосовується в основному на зернових терміналах).
На ряді підприємств України, спираючись на багаторічний досвід
створення систем аспірації - застосують комплексний підхід, який полягає у наступних етапах:
- боротьба з причинами пилоутворення;
- герметизація джерела пилоутворення;
- встановлення комплексної системи аспірації на підприємстві;
На відміну від локальних знепилюючих установок, що імпортуються в Україну іншими організаціями, комплексний підхід дозволяє
забезпечити задану потужність повітряних завіс джерел пилоутворення для всього маршруту переміщення зерна, де кожен аспіраційний
вузол впливає не на окремий осередок пиловиділення, а на всю їх сукупність.
З огляду на умови технологічного процесу, при яких буде експлуатуватися аспірацій на система, необхідно розробляти і підбирати
оптимальне фільтрувальне обладнання. Перевагою цього є застосування повного циклу виробництва і впровадження аспіраційного обладнання.
Аспіраційне обладнання включає:
- Фільтр спеціальний, локальний (рукавного типу). Призначений
для установки на транспортних засобах в умовах обмеженого простору.
- Фільтр шафа. Встановлюється на ділянках розвантаження залізничних вагонів і автомобілів, безпосередньо на бункерах прийому.
- Касетний рукавний фільтр. Використовуються в централізованих системах аспірації і для приміщень обмежених по висоті.
- Фільтр-циклон. Використовуються в централізованих системах
аспірації і може бути встановлений в будь-якій точці пилеутворення.
Таким чином, застосування комплексного підходу по боротьбі з
зерновим пилом на базі системи послідовного знепилення дозволяє
істотно підвищити рівень промислового безпеки.
Для подальшої розробки заходів в цьому напрямку необхідно
провести аналіз нормативної бази з метою виробітки рекомендацій
щодо її поліпшення відповідно до нових пропонованими технічними
рішеннями.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОГО
ЕЛЕКТРОДА З ВУГЛЕТКАНИНИ У ЕЛЕКТРОФІЛЬТРАХ ДЛЯ
ПОГЛИНАННЯ ВУГІЛЬНОГО ПИЛУ НА ТЕПЛОВИХ
СТАНЦІЯХ
Погребняк О.О., Левченко О.О.
Науковий керівник – Нікітченко О.Ю., канд. техн. наук, доцент
Проблема забезпечення енергетичної ефективності та виробничої
безпеки енергетичних об'єктів є багатоцільовий (проектування, експлуатація, експертиза, аудит, прогнозування, моніторинг та ін.) і багатозначною. Це пов'язано з необхідністю визначення рівня ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, технічного стану обладнання енергооб'єктів, із застосуванням заходів охорони праці.
Складність вирішення даної проблеми обумовлена широким спектром
визначальних параметрів, факторів і показників виробничої небезпеки.
Природа вугілля, умови технології підготовки його і неможливість абсолютно повного спалювання визначають неминучість цих
викидів та необхідність використання спеціальної апаратури для уловлювання твердих частинок. Пиловловлювачі є обов'язковими елементами в технології отримання енергії з вугілля. Вага знепилюючих агрегатів для великих теплоелектростанцій може досягати півтори тисячі
тонн і більше.
Пристрої для уловлювання пилу поділяються на механічні, в яких
частинки відділяються за допомогою сил тяжіння, інерції або відцентрової сили; мокрі, або гідравлічні, в яких частинки в газоподібному
середовищі уловлюються рідиною; фільтри з пористим фільтрує шаром; електрофільтри, в яких частинки осідають за рахунок іонізації.
У промисловості найбільш поширеними апаратами з використанням відцентрової сили є циклони.
Основним недоліком циклонів є їх значний знос внаслідок абразивного дії удару частинок пилу об стінки і їх ковзання по ним. Знос
циклону особливо великий при уловлюванні частинок розміром більше 5-10 мкм. Для запобігання від зносу застосовується покриття з синтетичних матеріалів і високоміцних сплавів, які добре чинять опір стирається дії пилу.
У знепилюючих пристроях мокрого типу запилений газовий потік стикається з рідиною, а саме з зрошуваними нею поверхнями. В
якості рідини для звологи використовують чисту воду або воду з змочуючими добавками. При цьому пилова частинка захоплюється поверхнею стікає потоку і видаляється у вигляді шламу. Розбризкування
рідини і електростатичне тяжіння підвищують якість знепилювання.
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Простий і ефективною конструкцією мокрого пиловловлювача є скрубер, в якому запилений потік проходить через ряд перетинів, забезпечених зрошувальної системою. У цих перетинах можна розмістити
різні насадки з розпилюючими соплами і тоді до пиловловлюючого дії
змоченою поверхні додається дія водяної завіси. Прикладом такого
пристрою є широко відома промивна башта, заповнена кільцями Рашига (кільцеві циліндри з діаметром, рівним висоті), скловолокном і
іншими матеріалами.
Електрофільтри - пристрої, в яких очищення повітря і газів від
зважених в них твердих або рідких частинок відбувається під дією
електричних сил. Для цього частинкам повідомляється електричний
заряд у полі коронного розряду. Коронний розряд - одна з форм самостійного електричного розряду, що виникає у неоднорідних електричних полях. Виявляється він у вигляді світіння іонізованого газу в електродній області. У полі коронного розряду молекули повітря іонізуються і при русі віддають свої заряди порошинкам, які під дією електричного поля рухаються до електродів і, осідаючи на них, втрачають
свій заряд.
Залежно від напрямку газового потоку в активній зоні апарату
електрофільтри поділяються на горизонтальні і вертикальні, а за конструкцією осаджувальних електродів - на пластинчасті і трубчасті. У
пластинчастих електрофільтрах осаджувальні електроди виконуються
у вигляді паралельних поверхонь, що набирають із пластин певного
перерізу, а в трубчастих електрофільтрах осаджувальні електроди виконані у вигляді труб круглого, овального або шестигранного перетину.
Електрофільтри різної продуктивності відрізняються один від одного висотою електродів, активної довжиною електричних полів по
ходу газу, площею активного перетину, площею осадження і активної
довжиною елементів короного розряду в апаратах.
У нашому випадку пропонується застосовувати активний електрод з вуглетканини. При цьому основну увагу слід приділяти правильному вибору матеріалу сировини, що вимагає додаткового розгляду
основних фізико-хімічних та електрофізичних властивостей отриманого карбонизованого елемента на тканинній основі.
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ
ПРАЦІ, ЯК ШЛЯХ ДО ЗНИЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО
ТРАВМАТИЗМУ
Згода М.О.
Науковий керівник – Нікітченко О.Ю., канд. техн. наук, доцент
На сьогодні в європейських країнах головним механізмом забезпечення працівників правами на охорону їх життя та здоров'я у процесі
трудової діяльності реалізовано на національному рівні, шляхом застосування ризикорієнтованого підходу у системі управління охороною
праці. Правовими передумовами для цього стали: Директива Ради
89/391/ЄЕС про впровадження заходів для заохочення вдосконалень в
сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи, Хартія
Співтовариства про соціальні права працівників, Європейська соціальна хартія.
У 2014 році між Україною, з однієї сторони, та Європейським
союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, підписано Угоду про асоціацію,
що запровадила шлях реформування національного законодавства та
наближення його до законодавчих актів Європейського союзу, у тому
числі у сфері охорони праці.
Починаючи з цього часу, Україна стала на шлях імплементації
європейського законодавства та запровадження ризикорієнтованого
підходу у систему управління охороною праці на всіх рівнях.
Першим кроком стало схвалення розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні. Запропоновані шляхи реформування дозволять зменшити кількість нормативно-правових актів з
безпеки та гігієни праці; врахувати гендерні потреби та особливості
працівників, які є важливими, у зв’язку з відкриттям раніше заборонених професій для жінок; здійснити перехід від заходів реагування на
нещасні випадки, до заходів, які передбачають точне і постійне оцінювання виробничих ризиків, їх запобігання, а також заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.
Наступним кроком стало впровадження ризикорієнтованого підходу до проведення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці,
гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового
призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування
осіб з інвалідністю; заходів державного гірничого нагляду Державною
службою України з питань праці, шляхом затвердження Постанови
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Кабінетом Міністрів України від 06.02.2019 року ”Критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного
гірничого нагляду Державною службою України з питань праці”.
Цією Постановою визначено єдиний підхід до планування перевірок Держпраці, з урахуванням трьох ступенів ризику діяльності
суб’єктів господарювання: високого, середнього або незначного, що
створює передумови прозорості діяльності посадових осіб Держпраці
та прийнятих ними рішень за наслідками перевірок.
Незважаючи на позитивні кроки, наближення законодавства
України до європейських стандартів та початку запровадження ризикорієнтованого підходу у систему управління охороною праці, ще залишає ряд невирішених питань, які постають перед державою.
Для цього, насамперед, необхідно:
1) реалізувати основні принципи ризикорієнтованого підходу у сфері
охорони праці, що повинні відображатися у змінах до Закону України
«Про охорону праці» та в інших нормативно – правових актах з безпеки
та гігієни праці;
2) провести ідентифікацію виробничих небезпек, і створенні ними виробничі та професійні ризики на об’єктах різних галузей економіки;
3) розробити і впровадити у системі управління охороною праці наступних механізмів:
- формування та функціонування дієвої системи запобігання виробничим ризикам у різних галузях економіки;
- заохочення суб’єктів господарювання до створення безпечних і
здорових умов праці, які ґрунтуються на принципах усунення небезпек, оцінювання, контролю та управління ризиками;
4) затвердити методики ідентифікації небезпек, їх оцінки, аналізу та
управління;
5) запровадити оцінювання системи управління охороною праці у
суб’єктів господарювання з урахуванням ризикорієнтованого підходу
шляхом реалізації обов’язкового проходження аудитів стану охорони
праці з залученням сторонніх компетентних організацій для проведення незалежної оцінки.
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА МАРГАНЦЕВИХ
ФЕРОСПЛАВІВ
Неклеса М.А.
Науковий керівник – Нестеренко С.В., канд. техн. наук, ст. викладач
Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів віднесено до числа найважливіших державних завдань. При сучасних масштабах металургійного виробництва чавуну, сталі та феросплавів проблема захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів, в тому числі і під час отримання марганцевих феросплавів, вимагає постійної уваги.
Метою доповіді є аналіз основних небезпечних чинників під час
виробництва марганцевих феросплавів.
Основними джерелами пилогазових викидів під час виробництва
марганцевих феросплавів є металургійні переділи, пов'язані з агломерацією концентратів, виплавкою сплавів марганцю, їх розливанням і
дробленням. Склад і кількість цих викидів залежить від наскрізної технології отримання феросплавів, конструкції електропечей, газоочисток і ефективності роботи очисних споруд.
Найбільша кількість пилогазових викидів і відвальних шлаків
припадає на процеси, пов’язані з використанням вуглецю і кремнію як
відновників, тобто на великотоннажні вугле- та силикотермічні процеси отримання сплавів марганцю.
Пил від камер леткових вузлів феросплавних печей і різних машин має виключно невеликий гранулометричний склад (88,4% фракції
<0,056 мм), питома поверхня її дорівнює 1750-2150 м2/кг. При нагріванні понад 300-400°С внаслідок присутності вуглецевих компонентів
≤10%) пил займається. У пилу крім оксидів марганцю, заліза, кремнію,
магнію, кальцію містяться сполуки цинку (1,2-3%), свинцю (1-2,5%) і
сірки (1,8-2,4%).
Для очищення технологічних газів від печей виробництва марганцевих сплавів застосовують електрофільтри, мокру і суху схеми газоочистки, які мають як переваги, так і недоліки. Фактична кількість газів, що надходять на очистку, становить при виплавці високовуглецевого феромарганцю 600-650 м3/т, а силикомарганцю 800-900 м3/т. При
цьому питомі викиди пилу з газами не перевищують 3-4 кг для печей
РПЗ-63, що виплавляють феромарганець і силикомарганець.
Для уловлювання і очищення колошникових газів, пилогазових
виділень від леткової і ковшевої камер застосовують мокрі і сухі системи газоочисток.
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Переваги мокрої газоочистки полягають у тому, що колошниковий газ в контакті з водою відразу ж охолоджується. Однак на наступних стадіях потрібно очищувати води від твердих частинок і розчинених речовин, щоб забезпечити роботу газоочистки з оборотним водним циклом. Однією з найпоширеніших є установка сухого очищення
газів з тканинними фільтрами. Основним недоліком цих установок є
низька стійкість тканини і високі витрати, пов'язані з експлуатацією.
Висновок. Оцінюючи стан екологічних проблем виробництва марганцевих феросплавів, слід зазначити, що багато питань уловлювання, очищення та використання пилу, шламів, що утворюються в процесі виплавки сплавів марганцю на вітчизняних заводах, отримали конкретне розв’язання. Разом з тим, проблема вилучення марганцю з відвальних шлаків силикомарганцю, феромарганцю, металевого марганцю
як і раніше залишається актуальною, оскільки зі шлаками втрачається
від 20 до 30% марганцю, що надходить з шихтою в феросплавні електропечі. Марганцеві руди (концентрати) містять рідкісні і розсіяні елементи. При виплавці марганцевих феросплавів талій і галій концентруються частково в пилу. Так, в пилу феромарганцевих печей вміст
талію складає 0,003%, галію – 0,005%; в пилу силикомарганцевих печей – 0,003% і 0,00065% відповідно.
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ
ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ
Орлова Я.О., Сильченко А.І.
Науковий керівник – Рогозін А.С., канд. техн. наук, доцент
Прогноз – це науково обґрунтоване передбачення ймовірного
стану, тенденцій і особливостей розвитку керованого об'єкта в перспективному періоді на основі виявлення й оцінки стійких зв'язків і залежностей між минулим, нинішнім і майбутнім. Прогнозування є першою стадією планування, оскільки воно дає можливість виявити стійкі
тенденції та якісні зміни в виробничому середовищі, оцінити їхню
імовірність для майбутнього планового періоду, виявити можливі альтернативні варіанти, зібрати матеріал для обґрунтованого вибору тієї
чи іншої концепції планового рішення. Прогнозування покликане давати суб’єктам дані й оцінки, що дозволяють глибоко і всебічно обґрунтовувати варіанти плану виконання заходів з охорони праці.
Найбільш ефективним способом виявлення основної тенденції
розвитку процесів є аналітичне вирівнювання за допомогою математичного виразу, що найбільш точно описує характер емпіричного розподілу показників процесу і за допомогою якого можна виконувати про126

гнозування. Для цього необхідно підібрати необхідний математичний
закон розподілу.
При цьому рівні ряду динаміки виявляються у вигляді функції.
Вибір функції здійснюється на основі аналізу характеру закономірностей динаміки показників.
Цей підхід дає тільки уявлення про тренд зміни кількості показників і дозволяє здійснювати прогнозування на відносно великих інтервалах, але отриманою залежністю навряд чи можна користуватись на
відносно невеликих інтервалах. При наявності певної сезонності або
періодичності коливань показників необхідно використовувати більш
сучасні методи прогнозування.
Для визначення сезонності виникнення подій можна використовувати автокореляційну функцію, або розкладання виникнення подій у
ряд Фур’є. Розподіл лагів та спектральної щільності можна використовувати для визначення сезонності та на її основі визначити кількість
вхідних нейронів мережі.
Як показує практика, для створення прогнозної моделі небезпечних виробничих факторів доцільно приймати топологію мережі богатошарового персептрону (MLP) з активацією нейронів прихованого
шару мережи за логістичною функцією. Навчання MLP доцільно здійснювати використовуючи алгоритм Бройдена Флетчера Гольдфарба Шанно (англ. Broyden Fletcher Goldfarb Shanno algorithm).
Краща мережа обирається за аналізом розподілу помилок відтворення тренду на предмет їх розподілу за нормальним законом.
На рис.1 представлено приклад нейронної мережі з 12 вхідними
нейронами, одним прихованим шаром, який складається з 17 нейронів
та одного вихідного нейрона.
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Рисунок 1 – Схема нейронної мережі MLP 12-17-1

ОЦІНКА РІВНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ
Павлюк М.О., Сильченко А.І.
Науковий керівник – Рогозін А.С., канд. техн. наук, доцент
Рівень безпеки населення і територій є одним із головних чинників, що впливають на економічний розвиток держави. Питання безпеки
та захисту населення в Україні, об’єктів та національного надбання і
території держави від надзвичайних подій і їх наслідків мають розглядатися як невід’ємна частина державної політики у сфері національної
безпеки і державного будівництва, тобто як одна з найбільш важливих
функцій діяльності вищого та центральних органів виконавчої влади
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України, обласних, міських, районних, державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих комітетів. У зв’язку з
цим питання вдосконалення процесу забезпечення цивільного захисту
мають важливе практичне та наукове значення.
Успішне вирішення питання забезпечення цивільного захисту
можливе лише за умови науково обґрунтованого вивчення ситуації, що
склалася у сфері забезпечення цивільного захисту та розробленні конкретних пропозицій і рекомендацій щодо системи її регулювання. Від
цього залежить наскільки повно держава зможе реалізувати конституційні права щодо безпеки життя людини та збереження матеріальних
цінностей.
Відповідно до системного підходу завдання визначення рівня цивільного захисту будемо розглядати за схемою представленою на
рис.1.
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Рисунок 1 – Зв’язки та елементи системи

На рисунку показано виділенні елементи та їх зв’язки. Наслідки
реалізації загроз ліквідуються силами оперативного реагування, причому показники сил також впливають на масштабність реалізації загроз. Отже рівень цивільного захисту визначається, з одного боку потенційними загрозами реалізації небезпек, по-друге, силами оперативного реагування, які здійснюють заходи з попередження та ліквідації
наслідків реалізації потенційних загроз.
Ефективність забезпечення цивільного захисту на території можна розглядати, як адекватність кількісних параметрів сил оперативного
реагування наявним потенційним загрозам.
Для цього необхідно мати уявлення про рівень цивільного захисту на території. Необхідною умовою забезпечення ефективності заходів забезпечення цивільного захисту є адекватна та достовірна інфор129

мація про рівень цивільного захисту на території адміністративнотериторіальних одиниць. Розробка підходу щодо оцінки рівня цивільного захисту територій потребує, по-перше, комплексної оцінки існуючих загроз на території на основі визначення відповідних показників
небезпеки територій, по-друге, комплексної оцінки забезпеченості території силами, по-третє, визначення методики обчислення комплексного показника рівня цивільного захисту. Оцінку рівня цивільного захисту на території адміністративно-територіальних одиниць пропонується здійснювати за схемою представленою на рис. 2.
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Рисунок 2 – Схема визначення комплексного показника рівня цивільного захисту

ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ЯК ЗАСОБУ ДЛЯ
АНАЛІЗУ ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ І
АВАРІЯМ НА ВИРОБНИЦТВІ
Едігенов А.М.
Науковий керівник – Сєріков Я.А., канд. техн. наук, доцент
У світі немає і ніколи, напевно, не буде створена така система
безпеки, яка могла б гарантувати повну безпеку життєдіяльності. Ймовірність виникнення нещасного випадку залежить від багатьох причин,
які поділяються на дві наступні категорії:
- апріорно відомі (тобто ті, на які орієнтовані розроблені та реалізовані системи захисту);
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- невідомі (ті, які не були враховані при побудові системи безпеки
на виробництві). Очевидно, що друга категорія причин є найбільш небезпечною. Експертна система контролю за безпекою праці повинна
забезпечувати спостереження за протіканням виробничого процесу в
реальному масштабі часу, надаючи поточні дані для фахівців, які відповідають за безпеку праці на кожному робочому місці. Ці дані піддаються аналізу, який, в свою чергу, підрозділяється на загальний і детальний. Суть загального аналізу полягає у фіксуванні ситуацій, в яких
помічена тенденція до небезпеки, а також виникнення нещасних випадків і критичних ситуацій, що можуть призвести, але не призвели до
нещасного випадку. Детальний аналіз здійснюється на основі даних
загального аналізу. Суть його в детальному розгляді кожної критичної
ситуації. В процесі детального аналізу проводиться поділ дій працюючого на елементи з подальшою оцінкою ступеня небезпеки (ризику)
кожного елемента дії. Внаслідок цього детальний аналіз дозволяє ранжувати такі елементи за ступенем небезпеки.
Загальний аналіз небезпек складається з трьох етапів:
- загальний аналіз;
- детальний аналіз;
- визначення економічної ефективності заходів щодо запобігання
небезпеки.
Слід зазначити, що не існує алгоритму або критерію оцінки, які
дозволили б особі, що приймає рішення щодо введення в дію тих чи
інших заходів, чітко відповісти на питання, який з контрзаходів повинен бути використаний. У кожному конкретному випадку необхідно
враховувати ряд факторів, в тому числі таких як: бюджет; стан виробництва; ефективність заходів; термін окупності економічних витрат на
реалізацію заходів щодо запобігання небезпеки. Практика показує, що
в кожному прийнятому рішенні важливу роль відіграє досвід особи,
відповідальної за прийняття даного рішення. Для полегшення аналізу і
процедури прийняття рішення використовують метод матричного
представлення інформації. Його призначення полягає в тому, щоб дати
особі, яка приймає рішення, інформацію про витрати і ефективність в
стислій і логічній формі. Це спрощує і прискорює процедуру аналізу.
Другий метод - використання «дерев відмов». Метод «дерев відмов» є логічним методом локалізації найбільш небезпечних ділянок
системи. Суть його полягає в знаходженні оптимального рішення по
можливості зниження ймовірності нещасного випадку. Він дає інформацію про те, як найбільш ефективно слід розподілити кошти, щоб
отримати найбільший економічний ефект від їх вкладення.
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Прогресивним рішенням розглянутих завдань є застосування експертних систем. Під експертною системою розуміється комплекс програм і спеціалізованих пристроїв, здатних накопичувати й узагальнювати знання, здійснювати аналіз даних в певній проблемній області.
МЕТОД HUMAN RELIABILITY ASSESSMENT (HRA)
ДЛЯ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА
ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАННЯ
Орєхов Ю.М.
Науковий керівник – Халіль В.В., канд. техн. наук, ст. викладач
Оцінка ризику є складним процесом, що об'єднує ідентифікацію,
аналіз ризику і порівняльну оцінку ризику (рис. 1).
При проведенні оцінки ризику може знадобитися застосування
мульті дисциплінарного підходу, оскільки ризики можуть потрапляти
в широкий діапазон причин і наслідків.
Для оцінки впливу дій людини, в тому числі помилок працівника,
на роботу системи застосовують метод HRA - Human Reliability
Assessment. У багатьох виробничих процесах існує можливість помилки працівника, особливо у випадку якщо він має недостатньо часу для
прийняття рішень. Тому, імовірність того, що події розвиватимуться
таким чином, що приведуть до серйозних проблем, повинна бути мала.
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Рисунок 1 - Вхідні дані процесу загальної оцінки ризику

Вхідними даними методу HRA є:
- інформація для визначення завдань, що виконуються людиною;
- дані про типові помилки, що зустрічаються на практиці, і їх
причини;
- експертні оцінки помилок людини, як оператора у системі, та їх
кількісне вираження.
Процес HRA включає наступні етапи.
- Постановка завдання щодо визначення дій людини, які повинні
бути досліджені і оцінені з точки зору охорони праці.
- Аналіз завдання, виходячи із реальних можливостей досягнення
безпечної праці. Визначення способів виконання завдання і допоміжних засобів, необхідних для її виконання.
- Процес виконання завдання та аналіз помилок працівника. Визначення негативних факторів, що виникають у процесі виконання
завдання, можливих помилок оператора і способів їх усунення.
- Пошук засобів та заходів, що забезпечують безпеку від конкретних негативних факторів. Визначення того, як ці фактори впливають
на помилки при виконанні завдання в поєднанні з іншими подіями,
пов'язаними з устаткуванням, програмним забезпеченням.
- Попередня перевірка обраних засобів та заходів захисту. Визначення факторів, що вимагають детальної кількісної та якісної оцінки.
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- Кількісна та якісна оцінка. Визначення ймовірності помилок
людини під впливом негативних факторів і відмов при виконанні завдання.
- Оцінка негативного впливу (шкоди). Визначення значущості
помилок або завдань, т.п.., які більшою мірою впливають на забезпечення надійності або прийнятного рівня ризику.
- Покращення стану безпеки. Визначення способів зменшення
впливу шкідливих і небезпечних факторів, та скорочення кількості
помилок оператора.
- Втілення та оформлення документації стосовно запропонованих
засобів та заходів. Визначення інформації та деталей аналізу HRA, які
повинні бути зареєстровані.
На практиці процес HRA найчастіше виконують поетапно, хоча
іноді деякі його частини (наприклад, аналіз завдань та ідентифікацію
помилок) проводять паралельно.
Вихідними даними методу є:
- перелік помилок, які можуть відбутися, і методи їх скорочення
(переважно через модернізацію системи);
- види помилок, причини і наслідки типових помилок;
- якісна чи кількісна оцінка ризику розглянутих помилок.
МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО У
ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ІЗ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
Скопець М.В., Губіна Н.М.
Науковий керівник – Халіль В.В., канд. техн. наук, ст. викладач
Багато систем занадто складні для дослідження впливу невизначеності з використанням аналітичних методів. Однак такі системи можна досліджувати, якщо розглядати вхідні дані у вигляді випадкових
змінних, повторюючи велику кількість обчислень N (ітерацій) для
отримання результату з необхідною точністю.
Метод може бути застосований в складних ситуаціях, які важкі
для розуміння і вирішення за допомогою аналітичних методів. Моделі
систем можуть бути розроблені з використанням таблиць та інших
традиційних методів.
Метод Монте-Карло є способом оцінки впливу невизначеності
оцінки параметрів системи в широкому діапазоні ситуацій. Метод зазвичай використовують для оцінки діапазону зміни результатів і відносної частоти значень в цьому діапазоні для кількісних величин.
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Вхідними даними для моделювання методом Монте-Карло є добре опрацьована модель системи, інформація про тип вхідних даних,
джерела невизначеності і необхідних вихідних даних.
Вхідні дані та відповідну їм невизначеність розглядають у вигляді
випадкових змінних з відповідними розподілами.
Процес моделювання Монте-Карло включає наступні етапи:
a) визначення моделі або алгоритму, які найбільш точно описують поведінку досліджуваної системи;
b) багаторазове застосування моделі з використанням генератора
випадкових чисел для отримання вихідних даних моделі (моделювання
системи). При необхідності моделюють вплив невизначеності.
Модель записують у формі рівняння, що виражає співвідношення
між вхідними та вихідними параметрами.
c) За допомогою комп'ютера багаторазово використовують модель (часто до 10000 раз) з різними вхідними даними і отримують вихідні дані. Вони можуть бути оброблені за допомогою статистичних
методів для отримання оцінок середнього, стандартного відхилення,
довірчих інтервалів.
Розглянемо систему, що складається з двох паралельних елементів. При цьому для функціонування системи достатньо, щоб функціонував один елемент. Імовірність безвідмовної роботи першого елемента становить 0,9, а іншого - 0,8.
Для кожного елемента генератор випадкових чисел формує псевдовипадкове число з інтервалу від 0 до 1, яке зіставляють з імовірністю
безвідмовної роботи елемента, потім визначають працездатність системи. При 10 повтореннях процедури результат 0,9, швидше за все, не
буде досягнутий. Зазвичай обчислення продовжують до досягнення
необхідного рівня точності. У даному прикладі значення 0,9799 для
ймовірності безвідмовної роботи системи досягнуто після проведення
20000 ітерацій.
Даний метод застосовують у ситуаціях, коли результати не можуть бути отримані аналітичними методами або існує висока невизначеність вхідних або вихідних даних.
Вихідними даними можуть бути значення характеристик, як показано в наведеному вище прикладі, або розподіл ймовірності або частоти відмови, або виходом може бути ідентифікація основних функцій
моделі, які надають основний вплив на вихідні дані.
Метод Монте-Карло зазвичай використовують для оцінки розподілу вхідних або вихідних результатів або характеристик розподілу, в
тому числі для оцінки:
- ймовірності встановлених станів;
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- значень вихідних величин, для яких встановлені кордони, відповідні деякого інтервалу довіри, які не повинні бути порушені.
Аналіз взаємозв'язку вхідних і вихідних величин може виявити
відносне значення факторів роботи системи та ідентифікувати способи
зниження невизначеності вихідних величин.
Перевагами методу Монте-Карло є наступні.
- Метод може бути адаптований до будь-якого розподілу вхідних
даних, включаючи емпіричні розподілу, побудовані на основі спостережень за відповідними системами.
- Моделі відносно прості для роботи і можуть бути при необхідності розширені.
- Метод дозволяє врахувати будь-які впливи і взаємозв'язки,
включаючи такі тонкі як умовні залежності.
- Для ідентифікації сильних і слабких впливів може бути застосований аналіз чутливості.
- Моделі є зрозумілими, а взаємозв'язок між входами і виходами прозорою.
- Метод допускає застосування ефективних моделей дослідження
багатокомпонентних систем.
- Метод дозволяє досягти необхідної точності результатів.
- Програмне забезпечення методу доступно і відносно недорого.
КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ СТОЯНОК
Сиромолотов К.В.
Науковий керівник -– Лобашов О.О., д-р техн. наук, професор
Найбільш складною є проблема організації паркування у містах зі сформованою забудовою. Світовий досвід автомобілізації показує, що вирішити цю проблему можна тільки за рахунок всієї території
міста шляхом використання вільної ширини проїзної частини вулиць і
створення спеціальних позавуличних автостоянок.
Схема, що відображає основні класифікаційні ознаки тимчасових стоянок, призначених для паркування автомобілів, наведена на
рис. 1.
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Рисунок 1.1 – Основні класифікаційні ознаки тимчасових стоянок

За режимом роботи підрозділяють стоянки : 1 - з необмеженим
часом роботи, 2 - з обмеженням тривалості перебування автомобіля , 3
- з обмеженим (протягом доби) часом роботи.
В Європі, крім паркометрів, розроблені інші способи контролю часу стоянки. Основний з них передбачає застосування спеціального диску, що представляє собою часовий циферблат, на осі якого знаходиться вказівник інтервалу стоянки.
Другий метод, який знайшов розповсюдження в Європі, відомий під назвою Park System (система паркування). Цей метод базується на використанні набору кольорових карток, що продається с спеціальній упаковці. На картках різного кольору вказується ціна та дозволений час стоянки. По прибуттю на стоянку водій обирає потрібну
картку та компостує на ній місяць, число, годину та хвилини прибуття
і залишає картку за склом автомобіля.
Паркувальна мережа міста повинна розвиватись одночасно з
ростом автомобілізації. Історично сформована територія міста не дає
можливості виділення площі для встановлення стоянок шляхом розширення проїзної частини дороги. Тому більшість транспортних засобів розташовують біля краю проїзної частини. Одночасно з постановкою автомобіля біля тротуару виникає інша проблема – зниження пропускної можливості вулично-дорожньої мережі. Вирішення проблеми
в зменшенні кількості транспортних засобів біля тротуару полягає в
встановленні знаків, що забороняють або обмежують парковку, або ж
застосування системи штрафів та плати за стоянку.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ
Ленковець А.О.
Науковий керівник – Лобашов О.О., д-р техн. наук, професор
У ХНУМГ ім. О.М. Бекетова розроблена модель функціонування діючої транспортної мережі міста. Зазначена модель може бути
використана для визначення перспектив зміни умов руху в містах.
На рис.1 представлені закономірності зміни середньої швидкості руху транспортного засобу в залежності від щільності транспортної мережі і рівня автомобілізації.
Представлена залежність може бути використана при плануванні транспортних процесів, розробці проектів реконструкції та розвитку транспортної мережі міста, прогнозування показників аварійності.

Рисунок 1.– Залежність середньої швидкості руху транспортного засобу від щільності
транспортної мережі і рівня автомобілізації

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ
ПАСАЖИРОПОТОКІВ У МІСТАХ
Афанасьєва Т.О.
Науковий керівник – Дівідіч Ю.О., д-р техн. наук, професор
Для визначення величини пасажиропотоків існують різні
методи. Величину пасажиропотоку можливо визначити анкетним,
звітно-статистичним, талонним, табличним, візуальним або візуальним, опитувальним і силуетним методами.
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Існуючі методи вивчення та обстеження пасажиропотоків
можна умовно розбити на три групи залежно від способу отримання
необхідної інформації.
До першої групи дослідники відносять методи, які засновані
на підрахунку кількості перевезених пасажирів на автобусах
обліковцями.
До другої групи дослідники відносять методи отримання
необхідної інформації про величину і коливання пасажиропотоків на
діючих автобусних маршрутах за допомогою автоматичних приладів,
які тимчасово встановлюються в автобусах.
До третьої групи дослідники відносять всі аналітичні методи
прогнозування ймовірної величини пасажиропотоків. Дослідники до
цієї групи відносять різного роду розрахункові методи, засновані на
використанні математичної статистики і теорії ймовірностей. Джерелом вихідної інформації для цих методів служать звітні дані про кількість і розселення населення, рухливості населення, звітні дані транспортних підприємств, а також результати вибіркового опитування
населення. Методи цієї групи застосовуються при визначенні обсягів
перевезень пасажирів на перспективу.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ У МІСТАХ
Чала Ю.В.
Науковий керівник – Дівідіч Ю.О., д-р техн. наук, професор
На формування пасажиропотоку впливає безліч різноманітних
факторів. Одні з факторів впливають постійно на формування пасажиропотоків, інші – тимчасово. Дослідники, розглядаючи загальну сукупність факторів, що впливають на утворення пасажиропотоків,
розподілили на чотири групи: соціально-економічні; територіальні,
організаційні та природно- кліматичні.
Вплив першої групи факторів полягає в тому, що формування
пасажиропотоку в значній мірі залежить від матеріального добробуту
населення, розміру національного доходу, що припадає на душу
населення. Обсяг пасажирських перевезень зростає пропорційно
збільшенню питомої національного доходу. До територіальних
факторів, віднесено виробничо-господарське й історичне значення
міста, населеного пункту, району, що обслуговується, кількість
жителів, щільність забудови, розселення мешканців щодо об'єктів
тяжіння. Група організаційних факторів включає такі характеристики,
як розгалуженість і щільність транспортної мережі, зручність
користування і поїздки, якість обслуговування, регулярність руху та
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дотримання розкладу, час роботи, періоду руху на маршрутах,
інтервали руху, реалізована швидкість доставки пасажирів, витрати
часу на пересування. Також пасажиропотік залежить від кліматичних
умов.
ВПЛИВ СТОМЛЕННЯ І МОНОТОННОСТІ НА
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ВОДІЯ І БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Дмитрієва А.Д.
Науковий керівник – Гюлєв Н.У., д-р техн. наук., доцент
Безпека дорожнього руху залежить від безлічі чинників. Одним з найважливіших з них є функціональний стан водія транспортного засобу. Більше 70% дорожньо-транспортних випадків (ДТП) здійснюються з вини водія. Тому роль людського чинника в системі людина-техніка-середовище є найбільш значимим.
Надійність водія, якісне виконання ним своїх функцій по управлінню
транспортним засобом залежить від його працездатності.
Працездатність – величина функціональних можливостей організму,
що характеризується кількістю і якістю роботи при напрузі максимальної інтенсивності або діяльності. Працездатність водія в процесі його трудової діяльності не є постійною, а має чітко виражену фазность в
перебігу робочого дня.
Перша фаза характеризується наростаючою працездатністю.
Цей період впрацьовуємості або входження в роботу продовжується 1
– 1,5 г, після чого встановлюється необхідний для даної роботи рівень
працездатності.
Друга фаза характеризується досить високою стійкою працездатністю. У цей період максимальний результат досягається при мінімальній витраті енергії. Тривалість другої фази 2 – 2,5 г.
Третя фаза характеризується зниженням працездатності унаслідок стомлення, яке припиняється перервою на обід. Чим більше часу
проходить від початку третьої фази до перерви на відпочинок, тим
більше вірогідні помилки водія.
Стомлення – це закономірний процес тимчасового зниження
працездатності, що настає в результаті діяльності. Це об'єктивний
процес, що характеризується змінами в організмі людини, які можуть
бути встановлені об'єктивними методами.
Рівень працездатності водія залежить від міри його стомлення. Чим
більше міра стомлення, тим нижче рівень працездатності. При цьому
водій допускає багато помилок, неадекватно оцінює дорожню ситуацію, унаслідок чого зростає вірогідність виникнення ДТП.
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Стомлення буває емоційне, фізичне і розумове. Характер стомлення залежить від виконуваної роботи. Залежно від діяльності роботи має місце поєднання різних видів стомлення. До такого роду діяльності відноситься робота водія, при якій елементи фізичної праці
поєднуються з інтенсивною розумовою роботою, що протікає на тлі
вираженої емоційної напруги. Причому емоційне стомлення домінує і
є основним чинником, що визначає розвиток стомлення.
Емоційне стомлення водія викликане постійною готовністю реагувати
на різних раптово виникаючі зміни дорожньої обстановки. Він має
бути готовий до швидких і точних дій, що унеможливлюють ДТП.
Поряд поряд з втомою негативним чинником впливає на рівень працездатності є монотонність.
Характерним і особливо небезпечним симптомом монотонії є
сонливість, що інколи приводить до засипання за кермом. У США з
цієї причини відбувається 4 % ДТП із смертельним результатом. У
Франції 20,6 % ДТП із смертельним результатом і 14,9 % з пораненнями відбуваються через стомлення водіїв.
Для зниження міри стомлення і, відповідно, підтримку високої
працездатності водія необхідно розробити комплекс заходів. Одним з
найважливіших заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху є
розробка раціональних режимів праці і відпочинку водіїв.
ПРО ЗМІНУ ЧАСУ РЕАКЦІЇ ВОДІЯ ВНАСЛІДОК
ПЕРЕБУВАННЯ У ТРАНСПОРТНОМУ ЗАТОРІ
Євсюков В.Ю.
Науковий керівник – Гюлєв Н.У., д-р техн. наук, доцент
Зростання рівня автомобілізації призводить до підвищення інтенсивності транспортних засобів на вулично-дорожній мережі міста.
При незмінних значеннях пропускної спроможності вулиць і доріг підвищення інтенсивно-сти призводить до збільшення часу затримок автомобілів на перехрестях, внаслідок появи транспортних заторів, особливо в періоди «пік». При цьому збільшується загальний час поїздки
до пункту призначення.
Утворення численних транспортних заторів на перехрестях в
періоди «пік» значно збільшують час пересування і знижують швидкість руху транспорту. Зміни цих параметрів негативно впливають на
психофізіологічний стан водія, викликаючи погіршення його функціонального стану (ФС) і ряду психічних властивостей. Погіршення ФС
водія призводить до збільшення його часу реакції. В умовах виникнення дефіциту часу водій, намагаючись компенсувати втрачений час,
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нерідко перевищує дозволену швидкість на ділянці дорожньої мережі,
що може привести до виникнення дорожньо-транспортної пригоди.
При цьому важливе значення має час реакції водія, від якого
залежить оцінка дорожньої обстановки і вибір правильного рішення
при несподіваній зміні дорожньо-транспортної ситуації.
Транспортні затори, значно збільшуючи час пересування, викликають у водіїв тимчасові психофізіологічні розлади, які в свою чергу підштовхують водіїв до порушення правил дорожнього руху шляхом перевищення дозволеної швидкості. Перевищення швидкості може привести до нестачі часу при виборі стратегії поведінки при несподіваній зміні обстановки. В умовах дефіциту часу якість роботи водія
залежить від швидкості і точності його дій у відповідь на різні подразники дорожньої середовища.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ МІЖ ПІШОХОДАМИ І
ТРАНСПОРТОМ У МІСТІ
Пунтус Т.К.
Науковий керівник – Рославцев Д.М., канд. техн. наук, доцент
Оскільки на внутрішніх районах міста часто трапляється концентрація роздрібної торгівлі, і ці райони все частіше пішохідні, щоб
створити привабливе середовище для покупок, необхідно уникнути
втручання між операціями завантаження та розвантаження та пішоходами, коли магазини відкриті. Подібні проблеми виникають і в історичних центрах міста, де спостерігається висока концентрація туристів.
Аналіз ринку дозволив визначити об’єкти на яких відбувається
конфлікт, рис. 1:

спільні шляхи: позашляхові об'єкти, що призначені для спільного використання пішоходами та велосипедистами;

окремі шляхи: позашляхові споруди, де окремі шляхи призначені для пішоходів і велосипедистів, і кожен з них підписано відповідно;

пішохідні доріжки: доріжки поруч з дорогою, призначеної
головним чином для пішохідного руху;

дороги: велосипедисти і пішоходи можуть розділяти дорожній простір на краю дороги, якщо немає призначеної стежки.
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Рисунок 1 – Об’єкти на яких відбувається конфлікт між пішоходами і міським транспортом

Ключем до скорочення конфлікту є планування та проектування об'єктів для задоволення потреб усіх користувачів, зокрема пішоходів і велосипедистів. Досконалість процесу початкового планування дозволить задовольнити ці потреби При плануванні нового призначеного спільного шляху або стежки слід враховувати: мету шляху
– потенційний тип і кількість користувачів, здатність середовища підтримувати шлях, що відповідає потребам користувачів та наявність
ресурсів.
Під час запровадження заходів щодо зменшення конфліктних
ситуацій необхідно враховувати такі фактори інтенсивність дорожнього руху – ширина шляху повинна відображати обсяг трафіку, який очікується або на даний момент відчувається на шляху. Важливо, щоб
перевірка використання шляху контролювалася протягом всього життя
шляху, щоб допомогти тим, хто керує шляхом (наприклад, знати про
збільшення використання, що може вплинути на його ефективність);
швидкість велосипеда: якщо очікується досвідчені велосипедисти, то
окремі шляхи є кращими. Може бути краще створити дорожню велосипедну смугу або широку смугу для перевезення.
Прикладом усунення конфлікту між пішоходами є реалізація у
м. Честер, який є одночасно великим торговим центром графства Чешир і Північний Уельс і містом спадщини, вимоги до постачання в
центральній пішохідній зоні міста з 08.30 до 10.00 та 16.30 та 18.00,
рис. 2.

Рисунок 2 – Пішохідна зона в м. Честер: час навантаження-розвантаження та вантажні
поставки в містечку спадщини
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Таким чином, конфлікт є актуальним у великих містах із розвинутою роздрібною і транспортною інфраструктурою. Для цих міст
необхідним є впровадження заходів щодо уникнення конфлікту на рівні регулювання та під час планування транспортної інфраструктури.
Аналіз ситуації у деяких містах Європи дозволив визначити основні
тенденції щодо уникнення конфлікту, у подальшому доцільним буде
проаналізувати ситуацію у великих містах України та розробити рекомендації щодо усунення несприятливих умов як для пішоходів, так і
для велосипедистів.
ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Михаленко А.Г.
Науковий керівник – Ольхова М.В., канд. техн. наук, доцент
Екологічний вплив міського вантажного транспорту зростає
разом із щільністю населення і стагнацією в містах. При цьому, підвищення уваги до необхідності сталого розвитку міст також зростає, а
координація руху та логістики отримує все більше уваги. На думку
експертів провідної німецької логістичної компанії, Deutsche Post DHL
Group, існує необхідність у створенні більш ефективних систем вантажних перевезень, які не тільки враховують витрати, але й повністю
вирішують певні екологічні проблеми, рис 1.1[1].

Рисунок 1.1 – Екологічні проблеми під час вантажних перевезень у місті[1]

Згідно з дослідженнями Європейської комісії у сфері логістики, міські вантажні перевезення є більш забруднюючі, ніж вантажні
перевезення на великі відстані, через середній строк експлуатації транспортних засобів та велику кількість коротких поїздок та зупинок.
Вантажні перевезення становлять від 20% до 60% від забруднення міського транспорту. Викиди парникових газів та шумове забруднення також є одними з найбільш важких впливів вантажних перевезень на навколишнє середовище у місті. Вантажні перевезення
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складають приблизно одну четверту частину викидів СО2, що походять
від транспортних операцій у європейських містах. У м. Діжоні (Франція) 26% загального споживання дорожнього руху, пов'язаного з транспортуванням тон еквівалентного бензину, походить від вантажних
перевезень. Розрахунки під час ранкової години пік у м. Бордо (Франція) вказують на те, що циркуляція вантажних транспортних засобів
дорівнює шістнадцять децибел (дБ (А)) до шуму від циркуляції приватних автомобілів.
Для вирішення проблеми впливу вантажних перевезень у містах в деяких країнах Європи використовують «Екологічні зони» (ЕЗ).
Метою ЕЗ є покращення екологічних стандартів в області, за рахунок
скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу, що дозволить поліпшити стан навколишнього середовища, рис. 1.2.

Рисунок 1.2 – Цілі екологічних зон для покращення стану навколишнього середовища

Переважна більшість існуючих ЕЗ розташовані в міських районах (адже саме там повітря рівень якості, як правило, найгірший),
але є приклади ЕЗ на автомагістралях Італії та Австрії. Стандарти викидів для транспортних засобів, що вимагаються ЕЗ базуються на стандартах двигуна Євро. Деякі ЕЗ вимагають від вантажних автомобілів
Євро 1 та 2 стандарти, інші вимагають Євро 3 або Євро 4 стандарти,
або пропонують модернізувати деякі старі транспортні засоби, щоб
задовольнити необхідні стандарти на викиди [2].
Вважаючи на вищевикладене доцільним вважається детальне
дослідження заходів щодо поліпшення навколишнього середовища під
час здійснення вантажних перевезень, становлення недоліків кожного
із існуючих і розробка доцільної стратегії доставки продукції у містах
України.
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ЕМОЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВОДІЯ
Вєтушка Ю.Р.
Науковий керівник – Прасоленко О.В., канд. техн. наук, доцент
Е.В. Гаврилов вважає, що у випадку автоматичного виконання дій по керуванню автомобілем емоції виступають у ролі
внутрішнього сигналу («пеленга»), що дозволяє водієві миттєво, без
участі свідомості, оцінити власний стан і побудувати доцільний комплекс впливів на керуючу систему автомобіля. На основі емоцій контролюється й простежується весь хід керуючих рухів і оцінюється
їхній результат. Цей контроль здійснюється за допомогою ознак
емоційної напруги. Емоції – найпростіша форма психічного відбиття
об'єктивних відносин між потребами людини, предметами і явищами
середовища. Емоції виконують дві основні функції, компенсують відсутні в цей момент знання та сигналізують про стан організму.
Емоційна активація приводить до ряду периферичних зовнішніх і
внутрішніх проявів емоцій: збліднення або почервоніння шкіри,
збільшення потовиділення, почастішання серцебиття, зміна температури й електропровідності шкіри й т.д. Цими проявами характеризують зрушення нервової напруги.
С.Л. Рубінштейн вважає, що емоція є психічним відображенням актуального стану потреби. Автор пов’язує зв'язок емоції з потребою. О.М. Леонтьєв пов'язує емоції з поняттям діяльність. Діяльність
виділяється по мотиву, складові її дії підпорядковані цілям, тобто
водій під час руху виконує цілеспрямовану діяльність. Сенс дії є
усвідомлення (розуміння) стратегії і тактики поведінки за кермом. Розуміння дій водія утворюється шляхом відношення мотиву до мети.
Мотиви виконуючи свої функції утворюють смисли. Мотиви утворюють смисли, навіть тоді, коли вони не усвідомлюються. Наприклад,
коли водій виконав певну дію, сам потім може сподіватись в необхідності певного маневру чи обгону. Відображення мотивів проявляється у формі емоцій. При цьому, потреба спонукає до дій з використанням мотиву. Мотив – афективно закріплений предмет потреби,
який направляє діяльність водія. Потреби представлені в психічному
стані у виді емоцій і усвідомлюються водієм за рахунок емоційної
напруги. Оже, потреба і мотив формують емоції водія.
Найбільш визнаним індикатором емоцій є падіння опору
шкіри водія чи навпаки збільшення електропровідності (рис. 1.).
Зміни емоційного напруження (зсув рівня шкірно-гальванічної
реакції) викликаються додатковою інформацією, наприклад появою
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зустрічного автомобіля, пішохода, що переходить дорогу і ін. На записі це відбивається появою нової хвилі (рис.1).

Рисунок 1 – Зміна емоційного напруження водія при взаємодії з факторами дорожнього
руху

Емоційні і сенсорна стимуляції водія викликають вироблення
поту. В результаті стимуляції, кількість поту проходячи з потових залоз руки збільшується і таким чином шкіра має більшу електропровідність (μS – мікросіменс). За виділення поту відповідає симпатична нервова система. Організм виділяє гормони норадреналіну і адреналіну, ці гормони зв'язуються з блокаторами на периферичних тканинах, що призводить до розширення зіниць, підвищення частоти серцевих скорочень, кров'яного тиску і дихання. У людини є кілька
мільйонів потових залоз, які знаходяться в середньому шарі шкіри. Є
цілий ряд областей в організмі з високою концентрацією потових залоз такі як лоб, долоні рук і підошви ніг. При дослідженні використовують долоні для зняття параметрів електропровідності шкіри водія.
Дослідження впливу елементів дорожньої обстановки на емоційний
стан водія дозволить розробити заходи щодо зниження емоційного
навантаження та підвищення ефективності трудової діяльності водія.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ВИНИКНЕННЯ СВІДОМОГО
ТА ПІДСВІДОМОГО КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ
Холодов О.В.
Науковий керівник – Прасоленко О.В., канд. техн. наук, доцент
Водій є елементом складної системи: «Водій–Автомобіль–
Дорога–Середовище (ВАДС). Складність функціонування системи
ВАДС до сьогодні повністю не вивчено, система має взаємозалежні
елементи, тобто при зміні окремого елемента чи підсистеми відбувається зміна характеристик функціонування всієї системи. Так наприклад, швидкі темпи розвитку підсистеми «Автомобіль» вимагають розвитку підсистеми «Дорога». Сучасні темпи автомобілізації вимагають
не тільки будівництва вулиць і доріг, а також урахування зміни тяговодинамічних особливостей автомобілів, що за останні десятиліття значно зросли. Проте за статистичними даними кількість відказів в системі
ВАДС, що є наслідками скоєння дорожньо-транспортних пригод
(ДТП), причиною є діяльність водія.
Водій сьогодні відчуває значне перевантаження виконуючи
трудову діяльність в системі: «Автомобіль–Дорога–Середовище».
Кількість інформації, що надходить до водія від дороги, власного автомобіля, автомобілів у транспортному потоці, придорожньої реклами
і ін., значно перевищує пропускну здатність його каналів сприйняття.
Відчуття вібрацій, звуку та зір є основними засобами сприйняття інформації, крім цього, зорове сприйняття займає більше 90 – 95% і є
найважливішім для водія. Зоровий аналізатор виконує функції пошуку
та сприйняття інформації, що спонукає водія до певних дій. Дії водія є
складними елементами орієнтовної діяльності і залежать від багатьох
чинників: функціонального стану, ергономіка і характеристики автомобіля, транспортного потоку, параметрів вулиці, освітленості і ін.
Вище вказані чинники у водія формують систему свідомої та підсвідомої діяльності. Більшість дій водій в процесі керування автомобілем виконує підсвідомо, тобто на рівні автоматизму. Дослідження
даного виду активності можливо за допомогою системи реєстрації
руху очей, тобто окулограми (рис. 1). У свідомому водінні погляд
водія залишається досить постійним і виявляє відповідні стимули без
будь-якого істотного переходу з однієї точки в іншу. Дані відстеження
очей виявили істотні зміни в структурі погляду під час фаз підсвідомого водіння. Спостерігалося збільшення кількості фіксацій, розширення
поля зору і більш швидкі рухи очей, хоча погляд водія залишався сфокусованим на певній зоні дороги.

148

Свідомо

Підсвідомо

Рисунок 1 – Результати досліджень свідомого та підсвідомого керування автомобілем
(https://www.tobiipro.com)

Дослідження показало, що підсвідоме керування автомобілем
широко поширено у водіїв. Автомобілісти, які використовують підсвідоме керування, як правило, досвідчені водії, які щодня використовують автомобіль, щоб дістатися до роботи чи школи, зазвичай використовують один й той самий маршрут руху. Крім того тестування
водіїв на пам’ять, показала, коли водії їхали підсвідомо, то вони майже
не пам’ятали ці ситуації. Щодо свідомого керування, то дослідження
показали воно переважає на нових невідомих маршрутах та на відомих
маршрутах з великою кількістю подразників.
Свідомі дії більш складні і потребують від водія певних
зусиль волі. Проблема свідомої та підсвідомої діяльності водія
сьогодні мало вивчена. Питання вчинків водіїв в конкретних дорожньо-транспортних ситуаціях потребують детального аналізу на рівні
свідомих та підсвідомих дій. Також залишається не вирішеним питання зміни часу реакції водія з урахуванням свідомого та підсвідомого
керування автомобілем в певних дорожніх умовах.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МІСЬКИХ
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Ільїн Ю.С.
Науковий керівник – Самчук Г.О., канд. техн. наук, асистент
Переважна більшість населення сучасних міст України та світу використовує громадський транспорт для здійснення трудових, культурних та побутових поїздок, але якість перевезень відстає від потреб населення. Висока якість транспортних послуг у сфері пасажирських перевезень є запорукою безпеки, а також привабливості громадського транспорту для населення. Отже, вирішення проблеми оцінки
якості транспорту вважається досить актуальною.
Аналіз досліджень, пов’язаних з оцінкою якості надання послуг міського пасажирського транспорту, показав, що формування показників здійснюється в залежності від конкретно встановленої задачі.
Такі задачі дуже різні, наприклад: проведення планово-проектних розрахунків; оцінка якості роботи підприємств і організацій міського пасажирського транспорту; оцінка якості маршрутної мережі та ін. Часто
показники характеризують якість лише окремих складових функціонування міського пасажирського транспорту і не відображають вимог
пасажирів до рівня транспортного обслуговування.
Для вимірювання якості транспортного обслуговування служить система установлених нормативів. Основним показником якості
транспортного обслуговування з точки зору споживача виступають
витрати часу на поїздку. Для значення цього показника передбачені
вимоги, що вказані у будівельних нормах та правилах планування міст.
Недоліком таких методів визначення якості міських пасажирських перевезень, по-перше, є важкість визначення нормативного рівня витрат
часу на поїздку для різних типів міст. По-друге, часто існуючі значення встановлених норм таких витрат є застарілі та не відповідають
фактичному стану пасажирської транспортної системи та потребам
населення в сучасних містах України.
Значний вплив на якість обслуговування пасажирів має регулярність руху, оскільки порушення розкладу призводить до переповнення транспортних засобів, що у свою чергу призводить до підвищення ймовірності відмови пасажиру в посадці, як результат збільшення витрат часу на очікування. Але обмежуватися одним показником для встановлення якості не представляється можливим. Також
застосовуються інтегральні, комплексні показники. До основних показників, що є складовими при оцінці якості відносять: витрати транспортного часу населення, транспортну стомлюваність, безпеку руху, на150

повнення автобусів, комфортність, вартісний показник − величину
транспортного тарифу, показник інформаційного сервісу, регулярність
руху рухомого складу. Певні методи засновані на геометричній інтерпретації якості послуг, прикладом якої є радарна схема показників
якості. Для наочності використовуються також векторне представлення показників якості.
Крім того, за сучасних умов пропонується вводити споживчу
оцінку якості для сфери транспортних послуг, де на даний момент накопичено небагато вітчизняного досвіду, методи оцінки споживчого
ефекту тільки починають розвиватися. Перспективним для оцінки якості пасажирських перевезень є використання кваліметричного методу
оцінювання якості послуг SERVQUAL. Цей метод визнаний як універсальне знаряддя для досліджень відповідності якості різноманітних
видів послуг. Суть методу полягає в виявлені очікувань споживача
щодо певної послуги та сприйняття отриманої послуги. Для цього формується анкета, що складається з 22 пар питань зі шкалою Лайкерта.
Узагальнення матеріалів дослідження існуючих методів оцінки якості
на пасажирському автомобільному транспорті дозволяє зробити висновки:
‐
до тепер відсутня єдина технологія оцінки якості, система
показників і вимог до їх формування;
‐
розвитку потребують методи оцінки якості транспортних послуг безпосередньо їх споживачами − пасажирами;
‐
багато показників потребують інформації, що досить важко
визначити, або великого обсягу розрахунків, що ускладнює процес
визначення якості;
‐
більшість показників не характеризує дійсного рівня транспортного обслуговування, а лише надає можливість оцінити результати роботи окремих елементів системи міського пасажирського транспорту і не враховує вимог пасажирів до якості виконання перевізного
процесу.
Таким чином, незважаючи на велику кількість досліджень за
темою, виявлені недоліки вказують на необхідність подальшого їх
удосконалення.
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ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
Хіміч О.Є.
Науковий керівник – Самчук Г.О., канд. техн. наук, асистент
Транспорт має значний вплив як позитивний, так і негативний
на економічні, соціальні та екологічні показники будь-якої держави, а
також на нинішні та майбутні покоління. Автомобілезалежність сучасних міст є причиною заторів, аварій, забруднення довкілля, що знижує
якість життя та суперечить концепції сталого розвитку.
На сьогоднішній день не існує загальноприйнятої методики
оцінювання сталості транспортних систем. Крім того, науковці не дійшли згоди щодо індикаторів, за якими здійснювати оцінку.
Очевидно, що жоден індикатор не зможе характеризувати поняття «сталі транспортні системи», тому використовуються набори
індикаторів та системи їх групування. Існує система індикаторів, що
базується на основі зв'язків, система на основі наслідків, система на
основі впливів. Також оцінка проводяться комплексно за економічним,
екологічним та соціальними компонентами (вимірами). Іноді до зазначених вимірів додаються інституційні. Для кожного виміру визначаються категорії та індикатори. Категоріями може бути доступність
транспорту, забруднення навколишнього середовища, безпека та ін., а
індикаторами − частка поїздок, реалізованих на громадському транспорті, велосипеді, середній час поїздки пасажира, обсяг викидів СО2
тощо.
Системи індикаторів пропонуються ОЕСР, Світовим банком,
ЄЕК ООН, Інститутом транспортної політики штату Вікторія та іншими організаціями, а також дослідниками. Перешкодами для оцінки
сталості є те, що певні індикатори неможливо оцінити кількісно, інформація є недоступною або її збір є трудомістким.
Сталий розвиток науковці пропонують оцінювати окремо за
індикаторами − на основі ступеню досягнення встановлених планових
показників, цілей або застосовуючи векторну інтерпретацію. Крім того, для загальної оцінки розробляються інтегральні показники, але їх
недоліком є можливе нівелювання значень одних показників іншими.
Беручи до уваги, що транспорт є пріоритетним напрямком для досягнення сталого розвитку, вибір показників для вимірювання та оцінки
діяльності транспорту може відігравати важливу роль в процесі прийняття рішень.
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ В
ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
Комар Н.О.
Науковий керівник – Куш Є.І., канд. техн. наук, доцент
Предмет логістики дуже складний і неоднорідний, чим він і
відрізняється від наук що вивчають суміжні види функціонального
менеджменту. Визначення логістики слід трактувати як теорію і практику управління процесами руху сукупності матеріальних, фінансових,
трудових, правових і інформаційних потоків в структурах ринкової
економіки. Основна концептуальна ідея логістики складається в необхідності пристосування фірми до ринкової ситуації, що постійно
змінюється, витрачаючи при цьому якнайменше коштів в даних умовах.
Логістичне управління в значній мірі впиває на стан фінансово-економічного і правового забезпечення в ринкових умовах різноманітних господарських зв'язків. Це відноситься до ринку транспортних послуг, організації і функціонуванню складського господарства,
до розвитку транспортних служб у посередників і на підприємствах.
Ефективність логістичної системи характеризується набором показників роботи даної системи при заданому рівні логістичних витрат. До
показників, що характеризують логістичну систему можна віднести
показники роботи виробника матеріального потоку, розподільчих
центрів і кінцевих споживачів, транспорту, які формують попит або
пропозицію на матеріальний потік, від рівня і взаємозв'язку яких залежить економічна ефективність діяльності логістичної системи (рис. 1).
Кожен елемент системи має закономірності формування попиту або
пропозиції. Виявлення цих закономірностей дозволить вирішити задачу підвищення ефективності діяльності логістичної системи.
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Пропозиція 2

Пропозиція 1

Попит 1

Закономірності формування пропозиції 1.

Попит 2

Закономірності формування
пропозиції 2.
Закономірності формування
попиту 1

Закономірності
формування попиту
2

Оптимум системи=((Попит1=Пропозиції 1); (Попит 2=Пропозиції 2))
Рисунок 1 – Економічні взаємозв'язки в логістичній системі

МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗПОДІЛУ
МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ В МІСЬКИХ ЛОГІСТИЧНИХ
СИСТЕМАХ
Костроміна Л.Р.
Науковий керівник – Куш Є.І., канд. техн. наук, доцент
Міські логістичні системи характеризуються динамічним розвитком за рахунок збільшення обсягів перевезення матеріального потоку споживчого призначення. При цьому автомобільний транспорт
виконує головну функцію – зв'язок учасників логістичного процесу,
шляхом переміщення вантажів від відправників до споживачів.
Особливість міського процесу транспортування вантажів
складається в тому, що основним видом перевезень є розвезення тарно-штучних вантажів по пунктам збуту – магазинам, підприємствам
громадського харчування, навчальним закладам та ін. При цьому перед
логістичними компаніями стоїть задача визначення економічнообґрунтованих схем розвезення вантажів з використанням транспортних засобів оптимальної вантажопідйомності. Цю задачу можна
вирішувати шляхом моделювання транспортного процесу в логістичній системі.
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Ефективність міської логістичної системи залежить від ефективного управління перевізним процесом, що виражається в рішенні
задач маршрутизації. Науковою задачею формування маршрутів і економічного їх обґрунтування займалися і займаються багато вітчизняних і закордонних вчених. Існує багато підходів вирішення проблем
маршрутизації з використанням точних і приблизних методів. При
цьому в сучасних умовах функціонування вантажного транспорту є
потреба оптимізації процесу перевезення з врахуванням параметрів
транспортної мережі, особливостей вантажів, потреб і умов роботи
відправників і споживачів використовуючи оптимальні марки транспортних засобів. Отже доцільно розробити алгоритм і програмно його
реалізувати, який би дав змогу вирішувати задачі розвезення тарноштучних вантажів, враховуючи її нетривіальний характер, що виражається в багатокритеріальності і значної кількості вантажовідправників та вантажоодержувачів в умовах сучасного міста.
ЩОДО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МІСЬКИХ
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
Бородай В.О.
Науковий керівник – Вакуленко К.Є., канд. техн. наук., доцент
Конкурентоздатністю транспортних послуг є їхня здатність
бути більш привабливими для споживача у порівнянні з аналогічними
послугами конкурентів, завдяки кращій відповідності своїх якісних та
вартісних характеристик вимогам даного ринку й споживчим оцінкам.
Вивчення конкурентоздатності послуги подає собою одну з найважливіших складників ринкових досліджень, що створюють основу для
розроблення стратегії діяльності на ринку, вибору правильного шляху
удосконалення технологічного рівня та якості послуг.
В умовах ринкових відносин, що склалися в Україні на ринку міських пасажирських перевезень, автотранспортні підприємства
функціонують у щільному конкурентному середовищі, де діє велика кількість крупних, середніх і малих підприємств. Тому серйозна
увага при вивченні ринку автотранспортних послуг повинна приділятися аналізу діяльності конкурентів, а також проведенню заходів
по підвищенню конкурентоздатності власних.
Ринкові відносини на міському транспорті вимагають
підвищення рівня конкурентоздатності транспортних послуг за
рахунок покращення й удосконалення умов перевезення пасажирів.
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ЩОДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИХ
ТАРИФІВ НА МІСЬКОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
Бочарнікова К.А.
Науковий керівник – Вакуленко К.Є., канд. техн. наук., доцент
Міський пасажирський транспорт - найважливіша соціально
значима галузь міського господарства.
Важливим ринковим індикатором пропорційності розвитку
попиту та пропозиції на ринку послуг пасажирського транспорту - є
тарифи. Вони служать відправною точкою в плануванні фінансової
діяльності транспортних підприємств.
На міському пасажирському транспорті існують наступні тарифи: економічно-обумовлені, соціально-орієнтовані. Соціальноорієнтованою величиною є така величина тарифу при якій більшість
населення зможе задовольнити свої, обумовленні соціальними умовами життя потреби в транспортних переміщеннях без перевищення
допустимого навантаження на сімейний бюджет.
Розрахунки по визначенню вартості транспортних послуг є, по
суті, фінансово-економічними, але процес підготовки пропозицій по
встановленню тарифів і їх затвердженню пов'язаний також з необхідністю враховувати соціально-економічні інтереси громадян у
відношенні міського пасажирського транспорту, максимального
врахування суспільних інтересів, під якими слід розуміти насамперед
прийнятну якість транспортних послуг по доступних для більшості
громадян цінам, тобто соціально орієнтованим величинам тарифів.
ДО ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ МІСЬКОЇ ПАСАЖИРСЬКОЇ
ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
Кібкало М.М.
Науковий керівник – Бурко Д.Л., канд. техн. наук, доцент
У центральній і східній Європі проходять вельми динамічні
процеси зміни соціальних відносин у сфері пасажирського транспорту.
Ті ринкові механізми, які вже мають місце бути в цій сфері, призводять до однобокого розвитку транспорту. Освоюються ті обсяги перевезень, де може бути значний прибуток. Це не в повній мірі узгоджується з громадськими інтересами. Часто спостерігаються не зовсім соціально затребувані траси маршрутів, марки транспортних засобів,
розклади руху, тарифна політика і т. д. Такий розвиток міського транспорту може сформувати відповідну, далеко не раціональну, інфраструктуру зі значними капіталами. Це може створити певні інерційні
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явища, які значно ускладнять виправлення отриманих недоліків.
Будь-які роботи, спрямовані на раціональний розвиток системи міського пасажирського транспорту з прогнозуванням параметрів його
розвитку, є дуже актуальними.
Мета роботи полягає в розробці теорії і методики проектування та експлуатації міської пасажирської транспортної системи на основі різнобічного вивчення людського фактору, сприйняття пасажиром
умов поїздки і її підсвідомого оцінювання.
Для досягнення поставленої мети пропонується вирішити такі завдання:
1. Розробити типову комп'ютерну програму формування раціональної системи міського пасажирського транспорту
2. Змоделювати міську пасажирську транспортну систему на
базі сучасних методів імітаційного моделювання. При цьому модель
повинна враховувати негативний вплив транспортної втоми на показники життєдіяльності суспільства, а також мотивацію мешканців міста
у виборі шляху проходження і маршруту при міських пересуваннях.
3. Розрахувати параметри роботи раціональних маршрутів за
видами транспортних засобів (трамвайні, тролейбусні, автобусні, мікроавтобусні), а також оцінити показники роботи маршрутної системи
міста.
ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ МАРШРУТНОЇ
СИСТЕМИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Бабаєв Е.Г.
Науковий керівник – Бурко Д.Л., канд. техн. наук, доцент.
Для проектування раціональної маршрутної системи міського
пасажирського транспорту використовуються вихідні дані. Вихідні
дані визначають потребу в трудових пересуваннях мешканців в ранковий період "пік". Вихідними даними є траси і параметри існуючих маршрутів, дані про розселення мешканців, що визначають ємності транспортних районів по відправленню і прибуттю, параметри вуличнодорожньої мережі, карта міста, на основі якої складається топологічна
схема, представлена графом транспортної мережі.
Модель транспортної мережі міста включає безліч вулиць, по
яких можлива і необхідна організація автобусних маршрутів. Процес
створення топологічної схеми заснований на результатах натурних
обстежень. Для цього використовується спеціальна програма, що дозволяє накласти сукупність транспортних районів на карту об'єкта, що
моделюється і з'єднати їх між собою ділянками мережі.
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Раціональна МС повинна забезпечувати пасажирам можливість вибору шляху прямування, з декількох варіантів, що мінімально
відрізняються від найкоротшого по часу шляху між пунктами відправлення та призначення. Виконання цієї вимоги дозволяє знизити значення коефіцієнта заповнення салону транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту та скоротити витрати часу
на поїздку в транспорті, що в свою чергу позитивно вплине на величину загального часу пересування.
Представлена методика проектування маршрутної системи міського пасажирського транспорту дозволяє спроектувати раціональну
маршрутну систему при мінімумі транспортної стомлюваності пасажирів.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТА
ПІШОХІДНИХ ПОТОКІВ
Колесник А.Д.
Науковий керівник – Дульфан С.Б., канд. техн. наук, ст. викладач
Oдним із oснoвних питaнь, які віднoсяться дo oбстеження транспортних та пішoхідних потоків є oтpимaння вихідних дaних щодо їх кількісних тa якісних пoкaзників в певному міському сеpедовищі. Oснoвні
метoди дoслідження тpaнспopтного тa пішoхідного руху нaведені нa
рис. 1.
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Oснoвні метoди дoслідження тpaнспopтнoгo тa
пішoхіднoгo pуху
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Pисунoк 1 – Oснoвні метoди дoслідження дopoжньoгo pуху

Oбстеження пішoхіднoгo pуху – це нaтуpні oбстеження зa
дoпoмoгoю яких визнaчaються oснoвні пapaметpи pуху пішoхoдів тa
пішoхідних шляхів спoлучення, a тaкoж квaліфікoвaний aнaліз
стaтистичних дaних дopoжньo-тpaнспopтних пpигoд з пішoхoдaми.
Пoслідoвність викoнaння oбстеження пpедстaвленa нa pис. 2.
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Експеpиментaльні дoслідження
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(інтенсивність pуху
тpaнспopтних тa
пішoхідних пoтoків)

Визнaчення oбсягу
вибіpки

Мaтемaтичне мoделювaння

Pисунoк 2 – Пoслідoвність пpoведення експеpиментaльних дoсліджень

МАГІСТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ
Кондрашова В.Д.
Науковий керівник – Дульфан С.Б., канд. техн. наук, ст.викладач
У вітчизняній практиці присутні локальне, магістральне (координоване), сітьове управління транспортними потоками. Магістральне
управління у світовій практиці застосовується достатньо широко. Ефективність магістрального (координованого) управління визначають
наступні фактори:
1. Зниження рівня затримок транспортних засобів перед перехрестями за рахунок оптимізації управління світлофорного регулювання.
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2. Збільшення середньої швидкості руху транспортних засобів на
перегонах між суміжними перехрестями за допомогою зменшення довжини черги у світлофорів на червоний сигнал й забезпечення мінімально можливої кількості перерв у русі.
Відомим рішенням задач магістрального управління є “Зелена
хвиля” на магістральних вулицях міста. “Зелена хвиля” розраховується
на визначену середню швидкість руху: між світлофорами встановлюється зв'язок, який забезпечує вмикання зелених сигналів до моменту
підходу груп транспортних засобів. Зелений сигнал вмикається не одночасно, а з заздалегідь визначеним зсувом. При цьому до критеріїв
ефективності відносять:
- зсув фаз між перехрестями;
- параметри світлофорного регулювання;
- рівень обслуговування.
Для оцінки параметрів світлофорного регулювання при введенні
координованого управління необхідно розглядати: інтенсивність руху,
пропускну спроможність перехрестя та ділянки між суміжними перехрестями. Оптимальність управління дорожнім рухом на світлофорному
об’єкті при координованому управлінні досягається, якщо тривалість
дозволяючих тактів є функцією відповідних інтенсивностей прибуття
до стоп – ліній.
У цілях отримання повної картини можливості використання магістрального (координованого) управління необхідно щоб об’єкт дослідження задовольняв ряд наступних вимог:
- інтенсивність руху від 300 до 700 авт./год на 1 – у смугу руху у
приведених одиницях;
- кількість смуг руху в кожному напрямку не менше 2 – х (існування маневрового руху);
- діапазон довжин перегонів до – 1000 м;
- характер руху автомобілей на перегонах груповий (за рахунок
утворення черг);
- відсутність на перегонах перешкод руху (стоянки транспортних
засобів).
До першого критерію ефективності відносять магістральне управління, яке побудоване на принципах зсуву фаз відносно суміжного
об’єкту. Засноване на послідовному включенні дозволяючих тактів зі
зсувом на 1 – 2 фази циклу світлофорного регулювання розривом часу
витраченого на подолання відстані між суміжними об’єктами, при
цьому відстань між ними незначна, що транспортний потік проходить
наступне перехрестя під впливом формування потоку біля стоп – лінії
попереднього перехрестя
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Другий критерій ефективності функціонування транспортної системи при магістральному управлінні включає в себе параметри світлофорного регулювання. Ефективне використання сигналів світлофора в
свою чергу залежить від 2 – х показників:
- долі дозволяючого сигналу в загальній тривалості циклу;
- інтенсивності руху.
Замала тривалість циклу веде до зниження пропускної спроможності смуги руху, так як тривалість розриву між пачками автомобілей
недостатня для їх ущільнення, а доля перехідних (проміжних) сигналів, хоч їх тривалість залишається незмінною, різко зростає.
Третій критерій ефективності: рівень обслуговування – це якісна
характеристика яка відображає совокупність факторів та використовується для оцінки умов руху транспортних засобів.
Для оцінки рівня обслуговування запропонований коефіцієнт завантаження:

k

N
P

(1)

де N – інтенсивність надходження заявок на обслуговування (інтенсивність руху), авт./год;
P – інтенсивність обслуговування вимог (пропускна спроможність), авт./год.
ЕФЕКТИВНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ МІСТА
Боцман А.О.
Науковий керівник – Россолов О.В., канд. техн. наук, доцент
Ефективна міська логістична система повинна бути виражена
змогою забезпечувати доставку вантажу для задоволення потреб замовників та враховувати обмеження, що зумовлені міською структурою, стрімким розвитком роздрібної діяльності та процесом розподілу.
Для досягнення цієї мети на локальному рівні, як правило можливе
застосування таких логістичних заходів, як регулювання доступу до
внутрішніх районів міста з організацією мережі поставок через сусідні
райони міста (система NDA (nearby delivery area)), управління поставками, часові вікна, обмеження розмірів транспортних засобів, раціоналізація вантажних потоків шляхом впровадження міських консолідаційних центрі, побудова пунктів для підтримки нових способів
закупівлі (e-shopping).
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Система NDA передбачає виконання доставки в центральну
частину міста за двох ешелонною системою. Вантажним транспортом
(перший ешелон) вантаж доставляється до транспортних вузлів, так
званих консолідаційних центрів, де виконується перевантаження на
транспорт з низьким рівнем викидів оксиду вуглецю в атмосферу (другий ешелон). Одними з перспективних варіантів таких транспортних
засобів для постачання останньої милі є вантажні велосипеди.
Ефективність роботи такої насамперед залежить від місця
розташування консолідаційного центру, визначення якого повинно
враховувати параметри попиту, клієнтів та системи транспортування.
При виборі раціонального варіанту дислокації консолідаційного центру можливо використовувати критерій мінімальної транспортної роботи при доставці вантажу від консолідаційного центру до кінцевих
споживачів.
Важливим є те, що такі заходи повинні враховувати не лише свої економічні вигоди, а й оцінювати наслідки від дії транспортних засобів в
контексті навколишнього середовища. Ефект від впровадження таких
заходів можливо оцінювати:

,

(1)

де n – загальна кількість домішок, що викидаються в атмосферу в рік;
Ai – показник відносної агресивності домішки i-го виду,
ум.т/т;
mi – маса річного викиду домішок i-го виду в атмосферу,
т/рік.
ОЦІНКА ТРАНСПОРТНОЇ ДОСТУПНОСТІ МАРШРУТНОЇ
МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ
ПАРАМЕТРІЗАЦІЇ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ
Логвіненко В.В.
Науковий керівник – Россолов О.В., канд. техн. наук, доцент
Пересування пасажирів по маршрутній мережі є невід’ємною
складовою повсякденної активності будь-якого мешканця крупного
міста. Пересування за метою формуються на основі пар взаємодії,
наприклад, «робота-магазин», «магазин-дім» та інше. Це обумовлює
різний їх годинний діапазон реалізації, однак усі вони повинні бути
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виконані з мінімальними витратами часу. В зв’язку з цим середній час,
що витрачається на одне пересування по маршрутній мережі, є одним з
ключових показників оцінки якості надання транспортних послуг.
Просторова оцінка території виконується на основі часу поїздок між
певними ділянками (районами) міста та є елементом формування
транспортної доступності.
Виходячи зі складових загального часу пересування транспортна доступність може бути розділена на елементи серед яких чітко
виділяються дві групи: пішохідна доступність та безпосередня транспортна (чистий час поїздки в маршрутному транспортному засобі). В
роботі шляхом експериментальних досліджень проведена оцінка просторової диференціації зупиночних пунктів маршрутної мережі міста
Ужгород. В результаті оцінки двох альтернативних сценаріїв встановлено, що пішохідна доступність є менш значущою з боку транспортної
доступності (як допущення в дослідженні прирівнюється часу поїздки
в транспортному засобі). Даний результат отриманий в результаті моделювання загального часу пересування за умови, що час простою
транспортного засобу на зупиночному пункті становить одну хвилину.
Безумовно, в рамках подальших досліджень необхідно провести статистичну оцінку впливу варіативності даного показника на загальний час
пересування по мережі. Це дозволить зробити комплексну оцінку залежності загальної транспортної доступності (час пересування по мережі) від часу простою транспортних средоств на зупиночних пунктахі, безпосередньо, кількості даних зупиночних пунктів (щільності
дислокації).
СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПАРКУВАННЯ
Боцман А.О.
Науковий керівник – Ткаченко І.О., канд. техн. наук, доцент
Однією з умов концепції сталого розвитку міста є ефективна
транспортна система та об’єкти її інфраструктури. Стрімке підвищення
рівня автомобілізації призводить до збільшення навантаження на
транспортну мережу міста, особливо у центральній частині. Часткове
вирішення цієї проблеми у процесі транспортного планування може
бути досягнуто шляхом раціональної організації, удосконалення та
модернізації місць для паркування автомобілів.
За способом організації розрізняють такі види автостоянок:
наземні та підземні, відкриті та закриті, одно рівневі та багаторівневі,
механізовані та автоматизовані, комбіновані. В залежності від способу
розташування місць виділяють паралельні, послідовні та змішані.
164

Паркінги бувають з можливістю одночасного обслуговування декількох автомобілів чи лише одного.
Найпростішим способом організації є одно рівневі наземні
стоянки відкритого типу. Територія такої стоянки обладнана спеціальною розміткою та знаками. Існують стоянки з огородженою забором
територією, з певним місцем в’їзду/виїзду, засобами обліку часу,
обладнані охоронною системою та іншими засобами. Суттєвим
недоліком таких стоянок є охоплення значних територій міста, що
могли бути організовані під місця для відпочинку, парки чи житлові
будівлі.
Підземні автостоянки зазвичай розташовуються на декількох
рівнях під житловими комплексами, бізнес центрами та торговельнорозважальними центрами. Шляхом такої організації можливо зберігати
велику кількість автотранспортних засобів на маленькій території, при
цьому не спотворюючи ландшафт та архітектуру міста. Також створюють багаторівневі наземні та підземні паркувальні комплекси,
обладнуючи їх спеціальними рампами, підіймачами та спусками.
На сучасному етапі розвитку систем паркування виділяють
механізовані стоянки, як спосіб більш компактного збереження автомобілів. Водій здає автомобіль на збереження, згодом систем, що керується оператором, за допомогою спеціального ліфта чи платформи
доставляє автомобіль на своє місце збереження (бокс, комірку). Також
розрізняють інші типи засобів захоплення автомобілів механізованого
пристрою: ножичні захоплення, піддони, тягові органи, стрічки та конвеєри. Відмінністю автоматизованих системах є те, що оператор не
приймає участі у процесі паркування, що звужує певне коло можливостей.
Набирають своєї популярності також, так звані багаторівневі
автоматизовані смарт-паркінги, коли автомобілі зберігаються в секціях
один над одним (до 12 авто). Для збільшення місткості наявних
підземних стоянок застосовують спеціальні підіймачі з індивідуальним
електроприводом та платформою для автомобіля. Така система дозволяє збільшити кількість місць вдвічі.
Закордонна практика створення нових проектів паркінгу показує успішні результати. У Данії розроблено та реалізовано проект критого паркінгу у формі східчастих трибун, які в свою чергу засаджені
рослинами. Аналогічний підхід озеленення міста було обрано урядом
Риму. Компанією Volkswagen у Німеччині створено паркінг для виготовлених автомобілів у формі двох веж висотою 16 поверхів. Уряд
Нідерландів затвердив проект цілого підземного міста в центрі Ам-

165

стердаму для паркування автомобілів та їх обслуговування. У прибережних містах створюють плавучі паркінги.
Отже, сучасні системи паркування автомобілів добре розвинуті, але не знайшли широкого використання. Постає необхідність у
проведенні заході щодо організації місць для паркінгу за допомогою
механізованих систем.
СПОСОБИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ БЕЗПІЛОТНИМИ
ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ
Кожина В.С.
Науковий керівник – Ткаченко І.О., канд. техн. наук, доцент
Безпілотні літальні апарати завжди були надбанням військових, проте останнім часом такі їх представники, як квадрокоптери,
завойовують своє місце ще й у різних сферах цивільного життя. Щодня людство знаходить їм нові застосування, тим самим роблячи і певні апгрейди літаючих помічників. Дронам пророкують долю мобільних
телефонів, тобто в недалекому майбутньому вони можуть стати
незамінним атрибутом нашого життя. Це пояснюється, насамперед,
порівняно невеликою їх вартістю, простотою керування, малими витратами на експлуатацію та утримання тощо. На теренах Інтернету
можна знайти дуже багато прикладів використання дронів, та хотілося
б зупинитися на найцікавіших, та, на мій погляд, найкорисніших.
У сфері інтернет-торгівлі при виборі кур'єрської служби першорядне значення мають терміни доставки. Безпілотні пристрої забезпечують доставку товарів у стислі терміни до конкретного, заздалегідь
визначеного місця, при цьому не вимагаючи великого числа дій з боку
людей. Завдяки можливості доставки посилок до дверей клієнта якість
обслуговування клієнтів підвищується. Подібні концепції вже активно
опрацьовуються в великих компаніях, таких як Amazon і Google, які в
даний час проводять випробування таких рішень.
Одним з найбільш перспективних напрямків використання
безпілотних літальних апаратів може стати доставка продуктів харчування. Наприклад, доставка заморожених продуктів, готових до вживання страв і навіть бакалійних товарів повсякденного попиту з великих роздрібних мереж може стати новим значущим етапом розвитку
харчової галузі та ресторанного бізнесу. Спочатку безпілотні пристрої
будуть доставляти такі продукти у віддалені, важкодоступні місця, які
отримують продовольство з інших районів, наприклад на бурові вишки, науково-дослідні станції і ізольовані острова. Після введення
відповідних нормативних вимог дрони можна буде використовувати
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для виконання аналогічних завдань в житлових районах, скорочуючи
тим самим терміни доставки і підвищуючи ефективність всього
ланцюжка створення вартості в транспортній галузі.
Дрони, що обладнанні спеціальними інфрачервоними датчиками дають можливість виявити людей, які, наприклад, потрапили у
полон пожежі, автоаварії, завали будівель, снігових лавин та інших
катастроф як природного, так і техногенного характеру, коли людські
ресурси не можуть зібрати потрібну інформацію про тих, кого ще
можна врятувати. Окрім збору інформації для аналізу і планування
рятувальних операцій, квадрокоптери можуть доставити необхідні для
підтримки життєдіяльності медичні препарати тощо у важкодоступні
місця.
Підсумовуючи, хотілось би зазначити, що це далеко не всі
сфери застосування літаючих помічників на сьогодні, проте саме ті, які
з кожним днем набирають популярності та в більшій мірі реалізовані.
Хотілося б, щоб реалізація багатьох програм з експлуатації дронів
набула подальшого розвитку та безпілотні літальні апарати стали
нашими помічниками, а не ворогами та шкідниками, що цілком
ймовірно. Тому є над чим замислитись та попрацювати урядовцям
усього світу, щоб створити потужну регулюючу законодавчу базу для
можливості безпечного використання дронів у цивільному житті.
ЗАСТОСУВАННЯ КВАДРОКОПТЕРІВ ПРИ ДОСТАВЦІ
ВАНТАЖІВ
Лифенко С.Е.
Науковий керівник – Ткаченко І.О., канд. техн. наук, доцент
Ідея використання безпілотників для доставки вантажів вже
давно актуальна. Не дивлячись на існуючі адміністративні бар'єри,
корпорації вкладають мільйони доларів в розвиток даного напрямку, і
це дає свої плоди.
Істотного прискорення в доставці вантажів клієнту, планується досягти за рахунок використання квадрокоптерів. У наш час
квадрокоптери, які спеціалізуються на доставці вантажів знаходять
своє застосування в кур'єрській службі, медицині, доставці крихких
вантажів у важкодоступні місця, агропромисловості.
Так компанія Amazon, найбільший Інтернет-магазин, в грудні 2013
анонсувала свій найшвидший спосіб доставки покупок - Amazon Prime
Air. За допомогою даного сервісу покупки, зроблені в Інтернетмагазині Amazon, будуть доставлятися клієнтам протягом 30 хвилин.
Передбачається, що працювати все буде досить просто. Покупець ро167

бить онлайн замовлення та обирає спосіб доставки Prime Air. У
логістичному центрі компанії товар, обраний клієнтом, завантажується
на безпілотник. Потім БПЛА летить до указаної адреси, приземляється, проводить вивантаження товару і відлітає. Після цього клієнт забирає з землі упаковку з товаром.
У медицині в доставці вантажів застосування знайшла компанія Zipline, яка спеціалізується на доставці медикаментів і зразків
крові. Дослід полягав, що лікар клініки потребує термінової поставки
крові, для цього він відправляє заявку по SMS в спеціальний логістичний центр. Після отримання заявки працівники центру завантажують
припаси в безпілотник і запускають його. У проекті використовуються
БПЛА літакового типу, а зліт здійснюється за допомогою катапульти.
Добравшись до місця призначення, безпілотник скидає посилку з вантажем на парашуті і відлітає назад в логістичний центр. Після повернення БПЛА приземляється на спеціальний аерофінішер.
В галузі агропромисловості компанія «Авиарешения» сконструювала дрон для перевезення вантажів Flyp. Безпілотник планують
використовувати для хімічної обробки врожаю і лісових масивів.
Незважаючи на оптимістичні прогнози щодо впровадження
даної альтернативи, квадрокоптери для перевезення вантажів не зможуть повністю витіснити звичайні служби доставки. На заваді цьому
стоїть цілий ряд факторів, такі як складність з доставкою об'ємних
вантажів, обмеження по вантажопідйомності, погодні умови, злочинність, територіальне обмеження. Одним з них головних чинників є
технічна сторона питання. Її обмеження пов'язане з габаритами і потужністю квадрокоптера. Компактні квадрокоптери для перевезення вантажів дозволяють легко огинати перешкоди на шляху, прокладеному
логістами або інформаційною системою. Але при цьому на компактному пристрої неможливо перевезти навіть легкий, але об'ємний вантаж. З огляду фізичних особливостей він буде створювати парусність,
яка стане причиною втрати стабільності квадрокоптера.
Незважаючи на технічні складності, вантажні квадрокоптери
знаходять активне застосування в сучасному житті. Такими темпами
через кілька десятиліть вони стануть такою ж звичайною і незамінною
річчю, як мобільні телефони.
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БЕЗПЕКА РУХУ ПІШОХОДІВ
Аветчина І.В.
Науковий керівник – Бугайов І.С., асистент
Пішoхoди – мaсoвa тa нaйуpaзливішa кaтегopія учaсників
дopoжньoгo pуху. Зa дaними пaтpульнoї поліції, тільки зa 6 місяців
2018 poку булo скoєнo 81006 дopoжньo-тpaнспopтних пpигoд (дaлі –
ДТП). В тaких ДТП з вини пішoхoдів зaгинулo 52 людини, булo
тpaвмoвaнo 334. Нa дoлю пішoхoдa пpихoдиться пpиблизнo 40% всіх
дopoжньo-тpaнспopтних пpигoд зі смеpтельними нaслідкaми, тa
пpиблизнo 30% - з тpaвмoвaними.
Тенденції тa зaкoнoміpнoсті ДТП з пішoхoдoм слід визнaчaти
нa oснoві aнaлізу пpигoд не менше ніж зa 3 пoпеpедні poки. Для визнaчення пpичин виникнення ДТП слід пpoвoдити тoпoгpaфічний
aнaліз oкpемих ділянoк, нa яких спoстеpігaється щopічнa
пoвтopювaність пpигoд. Aнaліз дopoжньo-тpaнспopтних пpигoд слід
здійснювaти з уpaхувaнням вини пішoхoдів тa вoдіїв. Poзпoділ ДТП в
тих випaдкaх, кoли пішoхід є винувaтцем пpигoди, нaведений нa
pис. 1.
Poзпoділ ДТП зa видaми пopушень

пеpехід пеpед тpaнспopтoм
pух пo пpoїзній чaстині в нетвеpезoму стaні
пеpетин пpoїзнoї чaстини у невстaнoвленoму місті
неспoдівaний вихід із-зa тpaнспopтнoгo зaсoбу
pух пo пoїзній чaстині уздoвж тpoтуapу
гpa дітей нa пpoїзній чaстині
пеpехід пpи зaбopoннoму сигнaлі світлoфopу
інші пopушення
Pисунoк 1 – Клaсифікaція ДТП зa учaстю пішoхoдів
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Пpиблизнo 50-70% всіх ДТП відбувaються нa pегульoвaних
перехрестях, тому все більш активно розробляють інноваційні технології в сфері організації дорожнього руху та управляння транспортнопішохідними потоками. Такою технологією є концепція «нульової
смертності». Ціль дaнoї кoнцепції пoлягaє в тoму, щoб пpисвoїти
кoжнoму з пеpехpесть гpaничний чи мoжливий pівень зaбезпечувaнoї
дopoжньoї безпеки. Нa стaдії пpoектувaння чи мoдеpнізaції
pегульoвaнoгo пеpехpестя, згіднo пpинципaм, це буде oзнaчaти
poзpoбку тaких систем opгaнізaції дopoжньoгo pуху, пpи яких будуть
усувaтися кoнфліктні тoчки, які являються гoлoвними пpичинaми
ДТП.
Інженеpнo-технічні тa opгaнізaційні зaхoди мoжуть мaксимaльнo
зaбезпечити безпечне пеpесувaння пішoхoдів тa тpaнспopтних зaсoбів
нa pегульoвaнoму пеpехpесті:
1)
Чaсткoвa pекoнстpукція oкpемих елементів вуличнoдopoжньoї меpежі:
–
пеpеплaнувaння pегульoвaнoгo пеpехpестя;
– спopудження oстpівців безпеки;
– oблaднaння aвтoбусних зупинoк.
2)
Устaнoвкa технічних зaсoбів opгaнізaції pуху:
– дopoжні кoнтpoлеpи;
– детектopи тpaнспopту;
– дopoжні знaки;
– світлoфopи;
– нaпpaвляючі oгopoдження;
– opгaнізaція дopoжньoї poзмітки.
3)
Впpoвaдження
aвтoмaтизoвaних систем упpaвління
дopoжнім pухoм:
–
кеpувaння тpaнспopтними пoтoкaми;
– зaбезпечення тpaнспopтнoю інфopмaцією;
– кеpувaння безпекoю тa кеpувaння в oсoбливих ситуaціях
4)
Pізні oбмеження pуху:
– oбмеження pуху;
– в’їзд для oкpемих видів тpaнспopту.
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РОЗРОБКА КООРДИНОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА ДІЛЯНЦІ МАГІСТРАЛІ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
Калашнікова А.В.
Науковий керівник – Бугайов І.С., асистент
За останнє десятиріччя в багатьох містах України зросла інтенсивність дорожнього руху. Сьогодні існує гостра необхідність влаштування магістральних вулиць безперервного, швидкісного руху з керуючими системами. У даній роботі основна увага приділена методам
оцінки ефективності магістрального управління.
Об’єктом дослідження обрано ділянку магістральної вулиці
загальноміського значення регульованого руху – Московський проспект у м. Харкові. Обрано 4 перехрестя. На першому етапі розроблено
схеми пофазного роз’їзду на досліджуваних перехрестях та проведено
розрахунок параметрів світлофорного регулювання. Згідно натурних
досліджень, швидкість транспортного потоку дорівнює 30 км/год. За
скоригованими значеннями циклів та основних тактів на всіх перехрестях побудовано графік координованого управління на магістралі.
В якості оцінки ефективності даного управління розраховано
затримки на перехрестях та на перегонах та виявлено що введення координованого руху на магістралі є доцільним, бо на усіх перехрестях
спостерігається зниження витрат часу на рух.
Для апробації запропонованих заходів для введення координованого управління на досліджуваній ділянці, запропоновано використання імітаційного моделювання. Критерієм ефективності при імітаційному моделюванні за допомогою програмного продукту Anylogiс
прийнято середню тривалість знаходження одиночного автомобіля в
мережі.
Побудовано імітаційну модель та проведено моделювання.
Змінюючи швидкість транспортного потоку від 20 до 40 км/год та інтенсивність від 3877 до 6249 авт./год, визначено критерій ефективності
(середній час находження транспортних засобів у мережі), для кожної
з пар значень вхідних параметрів. Розроблено залежність середнього
часу знаходження в мережі від інтенсивності та швидкості транспортного потоку. за допомогою програмного продукту STATGRAPHIC.
Розроблено залежність середнього часу знаходження транспортних засобів в мережі від:
- Швидкості руху, км/год;
- Інтенсивності руху, авт./год.
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За результатами регресійного аналізу отримано рівняння змінних:

T

183, 441

0,0109446N - 2,7371V .

(1)

За результатами рівняння побудовано графік залежності середнього часу знаходження транспортних засобів в мережі від інтенсивності та швидкості (рис.1).

Рисунок 1 – Графік залежності середнього часу знаходження транспортних засобів в
мережі від інтенсивності та швидкості

Доцільно використовувати розроблену модель визначення середнього часу знаходження транспортного засобу в мережі від швидкості та інтенсивності руху транспортних потоків, в якості оцінки запропонованих заходів при магістральному управлінні на ділянці ВДМ,
яка складається з чотирьох перехресть та сумарній інтенсивності на
входах від 3900 до 6300 авт./год. Запропонований підхід оцінки якості
доцільно використовувати при магістральному управлінні.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ В МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ (НА
ПРИКЛАДІ РОБОТИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ФОП “ПОПОВ”)
Ярмак Л.О.
Науковий керівник – Толмачов І.О., асистент
Міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом
сьогодні вважаються найвідомішим, рентабельним і вкрай поширеним
способом швидкого відправлення в міжнародному форматі. До того ж,
воно додатково вигідно відрізняється тим, що дає можливість викону172

вати транспортування продукції, майже “з рук до рук”. Це дозволяє
зберегти цілісність вантажу і максимально швидко здійснити його доставку. Крім цього, міжнародні автомобільні перевезення вантажів
практично не мають додаткових витрат, а вартість оформлення дозвільної документації мінімальна.
Автомобільні перевезення вантажів в Україні найбільше мають заявки для роботи з країнами СНД і Європи (Польща, Німеччина,
Чехія). Але і на території України автомобільні вантажні перевезення
займають основну частину ринку. З року в рік обсяги торгівлі лише
зростають. Було помічено, що протягом останніх декількох років помітно збільшилася тенденція ділових та транзитних відносин між державою України та Європою. Це прямий наслідок відкритого європейського ринку для України. Тому українські автомобільні перевезення
поступово виходять на більш сучасний, якісний, а також підвищений
рівень обслуговування.
Для отримання більш детальної інформації щодо перевезень у
м. Харкові було проведено аналіз роботи одного з транспортних підприємств ФОП “Попов” за останній рік в міжнародному сполученні на
основі методу збору даних: об’єм перевезень, маршрут, вибір рухомого складу, НРМ, характеристика транспортних засобів, імпорт та експорт у країни Європи та інше. Саме ця інформація дала змогу проаналізувати роботу підприємства на ринку перевезень, оцінити ефективність роботи автомобільного транспорту, скласти рейтинг країн Европи, з якими Україна найчастіше буває у відносинах “імпорт–експорт”.
Після проведення дослідження було запропоновано деякі заходи для
підвищення ефективності роботи транспорту та підприємства в цілому.
В першу чергу слід збільшити кількість рухомого складу (в тому числі
малогабаритні автомобілі), що значно вплине на кількість перевезень
за розрахунковий період у зв’язку зі збільшенням можливості комплектувати різні замовлення. Було розглянуто питання щодо вирішення
проблеми неповного завантаження автомобіля шляхом раціонального
підбору транспортного засобу. Проте однією з основних ідей було
вбудувати в кожен автомобіль систему автомоніторингу, що є гарним
засобом оптимізації невиробничих витрат на транспорт. GPSмоніторинг надає можливість цілодобового оперативного контролю
роботи автотранспорту (місце розташування, пробіг, швидкість руху,
тривалість стоянок, місця та обсяги заправок палива, витрата палива,
час прибуття на завантаження-розвантаження, час простою), контролю
фактичного часу роботи водія.
Отже, на основі зібраних даних ми провели аналіз роботи транспортного підприємства, виявили декілька недоліків та доклали зу173

силь для їх усунення та покращення ефективності роботи ФОП “Попов”.
АНАЛІЗ КОМПЛЕКСУ ПОСЛУГ СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНОЕКСПЕДИЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У МІСТІ ХАРКІВ
Зотов О.А.
Науковий керівник – Толмачов І.О., асистент
Транспортно-експедиційна діяльність являє собою складову
транспортної логістики та є однією з функцій, що її визначає.
Комплекс послуг, що надаються транспортно-експедиційними підприємствами у Харківському регіоні наведено у вигляді таблиці 1. Значення «+» свідчить про наявність цієї послуги у підприємства, що досліджується, а значення «–» вказує на її відсутність.
Таблиця 1 – Послуги, що надаються фірмами-експедиторами у місті Харків
Назва послуги
Страхування вантажу

Транспортування вантажу

Супровід вантажу

Пакетування вантажу

+

+

–

+

+

+

–

+

+

ТОВ «Інтертранслогістик»
ТОВ «CONSORTE
UKRAINE»
ТОВ «Ін-Трейд»
ТОВ «ТОТАЛТРАНС»
ТОВ «Темп»
ТОВ «Еліттранс»
ДП УГЦТС «Ліски»
ТОВ «СП АВЕК СОНОРА»

–

–

–

+

+

–

+

–

+

+

+

+
–
–

+
–
–

–
–
–

+
+
+

–
–
+

–
+
–

+
+
+

+
+
+

+
–
–

+
–
+

+
–
+

–
–
+
+

+
–
+
–

–
–
+
+

+
+
+
+

+
+
–
+

+
+
–
+

–
–
+
+

–
+
–
+

+
–
+
–

+
–
+
+

+
+
+
–

ТОВ «Конекс ЛТД»
ТОВ «ЕвроДилижанс»
DHL Україна
ТОВ «Велта-АС»

–

–

–

+

–

–

+

–

–

–

+

–
+
+

+
+
+

+
–
–

–
+
–

–
+
–

–
+
–

+
+
+

–
–
+

+
–
–

–
–
–

+
+
–
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Митне оформлення

Розробка схем

+

Координація процесу
перевезення

Інформаційні послуги

ТОВ «ІТС»

Організація прийому/здачі вантажу

+

Складські операції

Фінансові послуги

Назва підприємства

За результатами аналізу отримали, що 11 з 12 транспортноекспедиційних компаній здійснюють перевезення тільки автомобільним транспортом. Значна частка послуг на автомобільному транспорті
зумовлена ефективною роботою даного виду транспорту, про що свідчить зростання обсягів перевезень і транспортної роботи за останні
роки.
ВИМІРЮВАННЯ ВПЛИВУ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОГО
СТАНУ ВОДІЯ НА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Судік Є.В.
Науковий керівник – Пруненко Д.О., канд. екон. наук, доцент
На сьогоднішній день в Україні спостерігається високий рівень аварійності на дорогах. Кожного року кількість ДТП збільшується, і це становиться все більш актуальною проблемою. Наша країна,
яка знаходиться в процесі входження до європейського союзу проблема зниження рівня аварійності повинна вирішуватись на державному
рівні.
Основними причинами скоєння ДТП є:
- Невиправдане ризикована поведінка на усвідомлене порушення правил дорожнього руху;
- Водіння автомобіля у нетверезому стані;
- Порушення швидкісного режиму руху;
- Неуважне керування транспортним засобом;
- Неадекватна поведінка в екстремальних ситуаціях;
- Недотримання дистанції між транспортними засобами;
- Порушення правил обгону транспортних засобів.
Всі ці причини обумовлені поведінкою водія яка, значною мірою,
залежить від нервово-психічного стану особи водія.
Для зниження рівня ДТП пропонується вивчити, які фактори
впливають на нервово-психічний стан особи. Такими факторами є
вплив оточуючого середовища. Основну увагу слід приділити факторам на які може впливати водій або дорожні служби це:
- Музика, яка звучить в авто;
- Банери, які стоять біля доріг;
- Освітлення доріг;
- Засліплення водія зустрічними автомобілями;
- Засліплення водія попутними автомобілями.
Більшість цих факторів провокують порушення нервовопсихічного стану водія. Тому пропонується вивчати вплив нервово175

психічний стан водія, за допомогою кольорового тесту Люшера, який
може показувати здатність до керування транспортного засобу.
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА
НЕРВОВО-ПСИХІЧНИЙ СТАН ВОДІЯ
Шаргородська Є.О.
Науковий керівник – Пруненко Д.О., канд. екон. наук, доцент
На сьогоднішній день транспортна мережа великих міст дуже
завантажена. Якщо 50 років назад автомобільного транспорту на вулицях містах було дуже мало, то сьогодні рівень автомобілізації високий,
і з кожним роком він росте і росте. Зростання завантаженості транспортної мережі наземного транспорту відбувається за рахунок використання власного автомобілів. Таким чином збільшується кількість осіб,
які беруть участь у транспортному процесі.
На водія транспортного засобу впливають різноманітні зовнішні та
внутрішні фактори. Ці фактори обумовлюють нервово-психічний стан
водія, які в свою чергу впливає на манеру керування транспортного
засобу. На нашу думку основними негативними зовнішніми факторами
є:
- Яскраві банери біля доріг;
- Неякісне освітлення транспортної мережі;
- Збільшений рівень шуму;
- Недотримання правил дорожнього руху іншими учасниками;
- Неякісне дорожнє покриття;
- Затори.
Ці фактори можуть впливати на нервово-психічний стан людини негативно, що може привести до роздратування, тривожності, а
іноді агресії водія. Для зменшення впливу негативних факторів потрібно виміряти вплив кожного з них.
Пропонується вимірювання стану водія за допомогою кольорового тесту Люшера, який показує нервово-психічний стан людини
та здатність до керування транспортного засобу.
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РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА АВТОБУСНОМУ МАРШРУТІ № 302Е
М. ХАРКОВА
Лондаренко А.П.
Науковий керівник – Луценко Т.В., асистент
Пасажирський автомобільний транспорт є невід’ємною частиною життя міста. Він з’єднує міста, приміські та міжміськи райони.
Його якість функціонування і рівень розвитку дозволяє нам визначити
економічну та соціальну стабільність населення. Організація планування та дослідження, облаштування покладається на організаторів
пасажирських перевезень, а його затвердження на міські, обласні
адміністрації. Для дослідження попиту або ж визначення рівня необхідного забезпечення потреб населення послугами пасажирського автомобільного транспорту, покращення, визначення і обґрунтування
тарифів на перевезення застосовуються табличний, обліковий та візуальний методи обстеження пасажиропотоків. Найбільш точним методом дослідження пасажиропотоку є табличний метод. Метод є трудомістким, але забезпечує більш повні відомості про пасажиропотік.
Для проведення дослідження з організаціі перевезення пасажирів та прогнозування зміни обсягів перевезень за допомогою програми FORECAST був обраний маршрут № 302е. З аналізу роботи на
маршруту 302е, дослідження пасажиропотоку проводився у години
пік. Було виявлено що у години пік заповнюємось автобуса повна та
виявлена проблема у відмові посадці пасажирів. Це пов’язано недостатнім місцем у салоні транспортних засобів, працюючих на маршруті.. Проаналізувавши зміну пасажиропотоку та зробивши прогноз
було виявлено тенденцію росту пасажиропотоку. А якість перевезення
залишає бажати кращого, транспортні засоби не зручні в користуванні
та ненадійні .
Також для покращення перевезення пасажирів було розроблено раціональний варіант схеми організації руху на регульованому перехресті, де проходить маршрут №302е вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва. Схема організації дорожнього руху являє собою графічний
документ, на якому умовними позначеннями відображена організація
дорожнього руху на визначеній ділянці дороги чи вулиці у вигляді
раціонального застосування, розміщення та ув’язки між собою технічних засобів організації дорожнього руху.
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З ПИТАННЯ ВПЛИВУ ВИБОРУ ДИСТАНЦІЇ ВОДІЯ НА
ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНО-НЕБЕЗБЕЧНИХ СИТУАЦІЙ
Лотник А.Ю.
Науковий керівник – Луценко Т.В., асистент
Найчастіше аварійно-небезпечні ситуації трапляються у
випадках, коли участникам дорожного руху не вистачає можливостей
для здійснення беспечного маневру, що дозволяє уникнути дорожнього транспортної пригоди. Такі випадки характерні як для руху на високих швидкостях поза містом, так і на незначних швидкостях в умовах
вуличного руху.
З точки зору безпеки дорожнього руху, можливості, необхідні
для здійснення маневру, в першу чергу характеризуються доступним
простором або безпечною дистанцією між автомобілями, у різних дорожніх ситуаціях від руху в попутному напрямку в потоці, до відстані,
що залишається між транспортними засобами, що зупиняються перед
пішохідним переходом.
Наразі аварійно-небезпечні ситуації відбуваються за необачності самих водіїв, тому проблема неправильного вибору і дотримання
дистанції стає однією з найгостріших. Це пов’язано з тим, що водії не
приділяють належної уваги вибору та дотриманню безпечної дистанції, яка відповідає інтенсивності руху транспортного потоку,
швидкісного режиму та іншим дорожнім умовам. Не враховується і
залежність безпечної дистанції від категорій транспортних засобів, а
також від дій інших учасників дорожнього руху, у тому числі пішоходів. Водії залишають занадто малу відстань між транспортними засобами, тим самим переоцінюючи як свої можливості, так і можливості стану свого автомобілю.
Як наслідок, необхідність правильного вибору і дотримання
дистанції є одним з найбільш значущих елементів, які забезпечують
безпеку учасників дорожнього руху.
ЩОДО ПИТАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
МАГІСТРАЛЬНИМИ ВУЛИЦЯМИ
Зінченко Т.В.
Науковий керівник – Літомін Є.В., асистент
Під сучасною системою управління магістральними вулицями
розуміється система менеджменту, яка надається двома напрямками.
Управління магістральними вулицями (Arterial managment):

178

1. Оптимізація режимів роботи світлофорних об’єктів (Traffic
signal managment).
1. Управління доступом (Access managment).
Основні методи управління магістральним дорожнім рухом:
Перший напрямок - traffic signal management, включає модернізацію
світлофорних об'єктів. За даними інституту інженерів автомобільного
транспорту (ITE) тільки в США близько 75% світлофорних об'єктів
вимагають модернізації, включаючи оптимізацію режимів роботи, що
дозволить значно підвищити ефективність і безпеку функціонування
транспортної системи. Витрати на виконання коригування схем роботи
світлофорних об'єктів забезпечують рентабельність 1/40, іншими словами, кожен інвестується в програму оптимізації, долар приносить
учасникам дорожнього руху ефект, який оцінюється в 40 доларів за
рахунок зниження транспортних затримок шляхом підвищення швидкостей сполучення.
Впровадження технічних засобів адаптивного координованого
управління транспортними потокам дозволяє до 20% збільшити швидкість сполучення по порівняно з жорстким світлофорним регулюванням.
Моніторинг транспортних потоків. У Каліфорнії з 1984 року
діє програма автоматизованого контролю та аналізу за станом транспортних потоків (Traffic Surveillance and Control Program), що охоплює
1170 регульованих перетинів, обладнаних 4509 різними видами детекторів транспорту.
Реалізація даної програми дозволила знизити споживання палива на 13%, величину викидів шкідливих речовин – на 14%, число
зупинок транспортних засобів - на 41%, величину транспортних затримок - 44% і середню швидкість сполучення на 18%.
Другий напрямок - access management, система класифікацій і
стандартів, спрямованих на управління правом виїзду / в'їзду на магістральні вулиці з межуючих територій прилеглих вулиць, включаючи
проектні, архітектурно-планувальні питання розділових смуг. Регламентування в'їздів / виїздів на основну проїжджу частину і назад розглядається по багатьох позиціях. Існуючи норми на розміщення примикань місцевих проїздів, в першу чергу, враховують конфліктні крапки,
що роблять перешкоди руху основного транспортного потоку, що веде
до зниженню пропускної здатності і розглядаються як принципи
управління доступом:
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РОЗМІЩЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЦЕНТРІВ ПРИ
РОЗВІЗНО-ЗБІРНИХ МАРШРУТАХ
Чебанюк К.О.
Науковий керівник – Галкін А.С., канд. техн. наук, доцент
Попит на вантажні перевезення визначається динамікою та
структурою змін об'ємів виробництва у країні, а також платіжною
спроможністю підприємств та організацій всіх галузей економіки.
Враховуючи специфіку автомобільного транспорту, важливою проблемою є організація його взаємодії з іншими видами транспорту в
транспортних вузлах. На автомобільний транспорт лягає значний об'єм
завозу-вивозу вантажів, відправляємих маленькими відправками й обслуговування клієнтури, що не має інших транспортних комунікацій,
крім автомобільних доріг.
Організація перевезень вантажів полягає у встановленні порядку: підготовки і виконання перевезень, управління, обліку та контролю, системи документообігу, системи розрахунків за перевезення
вантажів та інше.
Від рівня організації перевезень залежить якість перевізного
процесу, схоронність вантажів, своєчасність та економічність перевезень, зручність використання системи перевезень.
Різновидом кільцевих маршрутів є розвізні маршрути. Розвізно-збірними маршрутами називають такі маршрути на яких виконується в одному або декількох пунктах, як навантаження, так й розвантаження транспортного засобу одночасно. Їх потрібно формувати виходячи з схеми розміщення пунктів навантаження та розвантаження, довжини між ними, строку поставки, а також враховуючи те, що при підборі пунктів у маршрут повинна як можна більше використана вантажопід'ємність транспортного засобу. Задача вибору оптимального варіанту розміщення розподільчого центру ставиться і вирішується тільки у тому випадку коли на визначеній території мається декілька споживачів матеріального потоку. Необхідною і достатньою умовою можливості використання логістичного методу є наявність потокового
процесу і деяка системна цілісність об'єкта.
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ЩОДО АНАЛІЗУ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ СТАНУ АВАРІЙНОСТІ
Іванова А.О.
Науковий керівник – Галкін А.С., канд. техн. наук, доцент
Дорожні події є найнебезпечнішою загрозою здоров'ю людей у
всьому світі. Збиток від дорожньо-транспортних подій перевищує збиток від усіх інших транспортних подій (літаків, кораблів, потягів, і
т.п.) разом узятих. Дорожньо-транспортні події є однією з найважливіших світових загроз здоров'ю та життю людей. Проблема посилюється і тим, що потерпілі в аваріях – як правило, молоді і здорові (до
аварії) люди. По статистичним даним, у світі щорічно в дорожніх аваріях гинуть 1,2 млн. чоловік і близько 50 млн. отримують травми.
Ріст інтенсивності транспортних та пішохідних потоків має вплив на
безпеку дорожнього руху. Більше 60% усіх дорожньо-транспортних
пригод (ДТП) приходиться на міста та інші населені пункти. При цьому на перехрестях, які займають незначну частину міста, концентрується 30% усіх ДТП.
Причин, які викликають виникнення ДТП існує дуже багато та
ступінь їх впливу на важкість наслідків ДТП визначити неможливо,
але деякі виникають частіше, а деякі вкрай рідко. Аналіз причин ДТП
дозволяє звести їх в наступні однорідні по характеру групи: порушення правил маневрування; перевищення безпечної швидкості руху; недодержання дистанції; перевищення встановленої швидкості; порушення правил проїзду перехресть; керування в нетверезому стані; виїзд на смугу зустрічного руху; порушення надання безперешкодного
проїзду; порушення правил обгону; невиконання вимог сигналів регулювання; інші.
Існує безліч методів вивчення транспортних конфліктів та
причин дорожньо-транспортних пригод. Але більшість з них направлена на вивчення вже скоєних ДТП, не з'ясовуючи самих причин їх
виникнення. Тому важливим кроком у дослідженні аварійності в містах є знаходження вірогідності виникнення ДТП на основі їх причин та
видів.
ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОГО
ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Грєкова О.О.
Науковий керівник – Галкін А.С., канд. техн. наук, доцент
Зупиночні пункти маршрутного пасажирського транспорту
впливають на безпеку руху, а також на пропускну здатність дороги.
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Разом з тим, від їхнього розташування залежить і зручність пасажирів.
Тому при виборі місць для розміщення зупиночних пунктів треба знаходити оптимальні рішення при суперечливих вимогах зручності пасажирів, з одного боку, і мінімальних перешкод для транспортних потоків - з іншої. Ці протиріччя особливо проявляються в зоні перетинання магістральних вулиць, де необхідні зупиночні пункти у зв'язку з
інтенсивними потоками людей, що рухаються по кожній із магістралей, а також з пересадками їх з одного маршруту на іншій.
Основні умови, які повинні по можливості забезпечуватися
при виборі місця зупиночного пункту, зводяться до наступного: безпека руху основного потоку людей, що користуються даним маршрутом,
мінімальні перешкоди для переважних напрямків транспортних потоків, скорочення відстані пішохідного підходу до основних об'єктів тяжіння.
Від правильного розміщення зупиночних пунктів залежить не
тільки відстань пішохідних підходів і зручність пересадок, а отже, і
загальна витрата часу пасажира на пересування, але й швидкості руху
транспортних засобів (експлуатаційна і швидкість сполучення).
Аналіз методів визначення місця розташування зупиночного
пункту міського пасажирського транспорту на транспортній мережі
показав, що всі вони визначаються для одного маршруту окремого виду транспорту. При цьому не достатньо визначена оптимальна довжина перегону для різних видів транспорту та їх режимів руху.
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ БЕЗПЕКИ
РУХУ НА МАРШРУТАХ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ У М. ХАРКОВІ
Василенко А.С.
Науковий керівник – Соколова Н.А., асистент
Основними видами наземного міського пасажирського
транспорту (МПТ) як в Україні, так і в м. Харкові є трамвай, тролейбус
та автобус.
За даними Міністерства інфраструктури України за період
2015 - 2017 рр. найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод
(ДТП), які сталися на маршрутах руху автомобільного транспортну
загального користування, сталися саме на міських маршрутах і їх кількість з кожним роком зростає.
Проблему забезпечення безпеки руху на вулицях і дорогах,
слід розглядати як складну систему, що складається з певних елементів, серед яких є соціальні аспекти: 1.скорочення кількості та тяж182

кості наслідків дорожньо-транспортних пригод; 2. зменшення часу
затримок руху на вулицях і дорогах, пов’язаних зі скоєнням ДТП.
На основі аналізу статистичних даних по ДТП у м. Харкові за період
2016-2017 рр.:
– визначена загальна кількість аварійних ситуацій за
участю транспортних засобів МПТ;
– розраховані показники, що характеризують тяжкість
наслідків з урахуванням поранених та загиблих;
– визначені види ДТП, які сталися за участю МПТ, та
визначена їх частка;
– визначена частка ДТП, що є причиною виникнення затримки руху по маршруту або в цілому на ділянці транспортної мережі.
Збільшення загальної кількості ДТП за участю транспортних
засобів МПТ, кількості травмованих, деяких показників тяжкості
наслідків ДТП, велика кількість ДТП з затримками руху потребує проведення обстеження і аналізу дорожніх умов та параметрів руху у
межах маршрутів МПТ, виявлення факторів, що впливають на безпеку
руху транспортних засобів та пасажирів, як на зупинках, так і в салоні
рухомого складу, визначення закономірностей їх зміни та розробку
рекомендацій щодо підвищення безпеки руху з метою покращення
соціальних показників.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ РУХУ НА МАРШРУТАХ
МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Ващенко Д.О.
Науковий керівник – Соколова Н.А., асистент
Ефективне функціонування транспортної системи в значній
мірі впливає на життя сучасного міста, його економічний розвиток і
зростання. Загальний стан безпеки дорожнього руху не повною мірою
задовольняє очікування суспільства, що спонукає до впровадження
невідкладних заходів, спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних
з безпекою дорожнього руху і створенням безпечних та комфортних
умов для всіх його учасників. На сьогодні в Україні в дорожньотранспортних пригодах (ДТП) в середньому за одну добу гине близько
10 осіб, а в цілому за рік – до 5 тис. осіб.
Основними видами наземного міського пасажирського транспорту (МПТ) в Україні є трамвай, тролейбус та автобус. За даними
Міністерства інфраструктури України за період 2015 - 2017 рр. найбільша кількість ДТП, які сталися на маршрутах руху автомобільного
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транспортну загального користування, сталися саме на міських маршрутах і їх кількість з кожним роком зростає.
Оскільки рух МПТ здійснюються по вулицям міста у загальному транспортному потоці, то при аналізі безпеки руху на маршрутах
міських пасажирських перевезень необхідно враховувати умови руху
не тільки по маршруту, а також аварійну небезпечність на ділянках і
вузлах вулично-дорожньої мережі міста, через які проходить маршрут.
В роботі проаналізовано існуючи методи оцінки рівнів аварійності та
безпеки руху на автомобільних дорогах.
Для оцінки аварійності при проектуванні та експлуатації маршрутів МПТ і подальшої розробки заходів з підвищення безпеки руху
пропонується використовувати наступні методи та показники:
1. топографічний аналіз; 2. підсумковий коефіцієнт аварійності (Кавар); 3. коефіцієнт відносної аварійності (Ка); 4. коефіцієнт важкості
ДТП (КТ); 5. показник безпеки для конкретного місця на транспортній
мережі (V0), запропонований Ф. Рейнгольдом; 6. методика оцінки чисельного показника конфліктності (Ка) (запропонована Лобановим Є.
М.).
Аналіз умов руху й аварійності, безпосередньо пов’язаної з
маршрутними засобами МПТ, та на шляхах слідування маршрутів дозволить:
– провести комплексний аналіз основних показників аварійності на ділянках транспортної мережі міста, перехрестях та зонах зупиночних пунктів, по яких проходять маршрути міського пасажирського
транспорту, та встановити закономірності їх зміни;
– розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення системи безпеки дорожнього руху на міських маршрутах пасажирського
транспорту.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РІВНІВ
ЗАПОВНЕННЯ АВТОБУСІВ НА МІСЬКИХ МАРШРУТАХ
Перов С.С.
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент
Рівень заповнення автобусів на міських маршрутах є одним з
основних показників, що визначає якість транспортного обслуговування. Надмірне заповнення (переповнення автобусів) спричиняє дискомфортні умови здійснення поїздки та є причиною розвитку транспортної стомлюваності пасажирів. Зважаючи на це, рівень заповнення є
нормованою величиною. Проте, у різних країнах світу використовують
різні норми заповнення. Поряд з тим, що негативний вплив надмірного
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заповнення на якість транспортного обслуговування є цілком зрозумілим та не викликає сумнівів, наукові підходи та методи визначення
раціональних рівнів заповнення автобусів на міських маршрутах є недостатньо обґрунтованими та вимагають подальших досліджень.
Оцінку рівня заповнення автобусів виконують за декількома
показниками. Перш за все, це коефіцієнт використання пасажиромісткості. У науковій та навчальній літературі виділяють такі його різновиди: статичний та динамічний. Обидва ці показники знайшли широке
використання у проектних розрахунках з планування та організації
перевезень, наприклад, при визначенні потрібної кількості транспортних засобів для роботи на міських маршрутах.
Іншим показником, що застосовують при проведенні оцінки
рівня заповнення є кількість пасажирів, що припадає на 1 м2 підлоги
салону транспортного засобу, яка призначена для проїзду пасажирів
стоячи (щільність заповнення).
З позиції організації перевезень, рівень заповнення є керованим параметром, що визначається відповідністю пасажиромісткості
автобусів та їх кількості до величини пасажиропотоку на маршруті.
Зазвичай, за певної пасажиромісткості автобусів, що працюють на маршруті, зменшення заповнення регулюють за рахунок засвоєння заданих пасажиропотоків більшою кількістю транспортних засобів. Додатково це позначається й на скороченні інтервалів руху, а як наслідок й
зменшенні часу очікування пасажирів на зупинках.
ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ МІСТКОСТІ
АВТОБУСІВ ДЛЯ РОБОТИ НА МІСЬКИХ МАРШРУТАХ
Остапенко В.О.
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент
Інформація про попит мешканців міста на послуги маршрутного міського пасажирського транспорту є підґрунтям для розробки
обґрунтованих рішень з удосконалення перевізного процесу. Фактичним проявом попиту є пасажиропотоки на перегонах маршруту. Спираючись на ці дані, вирішується одне з ключових завдань організації
перевезень - вибір пасажиромісткості транспортних засобів для роботи
на маршруті. При визначенні раціональної пасажиромісткості мають
бути враховані значущі фактори, що зумовлюють цей вибір. Одним з
таких факторів є величина пасажиропотоку на найбільш завантаженому перегоні маршруту. Проте, вплив цього фактору на доцільність застосування транспортних засобів раціональної пасажиромісткості потребує уточнення.
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В основу класифікації автобусів покладено різні ознаки. Проте,
з точки зору організації перевезень, насамперед важливим є класифікація автобусів виходячи з їх пасажиромісткості. У цій класифікації розглядається взаємозв’язок між довжиною автобусів та пасажиромісткістю.
Визначеному діапазону пасажиромісткості відповідає певний клас автобусів: особливо малий, малий, середній, великий та особливо великий.
Таким чином, для здійснення міських пасажирських перевезень можуть
бути застосовані автобуси пасажиромісткість яких змінюється у широкому діапазоні.
Вибір пасажиромісткості автобусів для роботи на міських маршрутах виконується на підставі загальних принципів. Згідно до них,
вибір пасажиромісткості міських автобусів слід виконувати шляхом
вирішення оптимізаційного завдання. При його постановці мають бути
враховані інтереси, як перевізника, так і пасажирів.
Аналіз методів та моделей вибору пасажиромісткості автобусів показав, що найбільш вагомим фактором, що зумовлює цей вибір є величина пасажиропотоків на маршруті. Проте, вплив цього фактору на
доцільність застосування транспортних засобів раціональної пасажиромісткості потребує уточнення.
ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ЧАСТОТИ РУХУ
МІСЬКОГО МАРШРУТНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
Морозов Г.С.
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент
Заходи з удосконалення перевезень міським пасажирським
транспортом мають забезпечувати економію витрат часу пасажирів.
Одним з методичних напрямків зменшення витрат транспортного часу
є підвищення частоти руху транспортних засобів. Поряд з позитивним
впливу цього заходу є і негативний аспект - висока частота руху досягається за рахунок використання більшої кількості транспортних засобів, що позначається на зростанні величини експлуатаційних витрат та
собівартості перевезень. Враховуючи зазначене, дослідження раціональної частоти руху міського маршрутного пасажирського транспорту є
актуальним завданням.
Частота руху міського маршрутного пасажирського транспорту являє собою кількість транспортних засобів, що перетинають переріз перегону маршруту за певний проміжок часу. Частота руху є величиною зворотною до інтервалу та визначає час очікування пасажирів
на зупинці. Вибір раціональної частоти руху маршрутних транспорт186

них засобів зазвичай виконують з використанням методу математичної
оптимізації. В якості цільової функції, найчастіше, використовують
загальні витрати перевізника та пасажирів. Витрати перевізника поділяють на змінні та постійні. Змінні витрати безпосередньо пов’язані з
пробігом транспортних засобів, а постійні пов’язані з часом роботи
транспортного засобу на маршруті.
Основними витратами, що несуть пасажири під час здійснення
пересування, це витрати часу. У загальних витратах часу виділяють
окремі складники: час пішого руху, очікування, поїздка у транспортному засобі. Для поєднання витрат часу перевізника і пасажирів,
останні приводять до грошового виміру шляхом використання показника вартості пасажиро-години.
Існують підходи, що передбачають нерівнозначну оцінку
складників пересування. Урахування нерівнозначності відбувається
завдяки використання вагових коефіцієнтів. Найбільшу оцінку надають витратам часу на пересування, а найменшу – часу поїздки у транспортному засобі.
Незважаючи на значну кількість досліджень щодо вибору раціональної частоти руху міського пасажирського транспорту, деякі
питання цього завдання залишаються недостатньо повно розкритими
та потребують подальшого вивчення.
ДО ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ НА
ПАРАМЕТРИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІСЬКИМ
ПАСАЖИРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ
Оверченко Г.В.
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент
Розробка технології перевізного процесу на маршрутах міського пасажирського транспорту має розглядатись як оптимізаційне
завдання, що передбачає аналіз можливих варіантів проектних рішень
та вибір найкращого з множини можливих. Множина можливих рішень формується в результаті накладення обмежень на параметри цільової функції. Певні обмеження регламентуються чинними нормативними вимогами, частина виходить із специфіки перевізного процесу.
Багато показників ефективності перевізного процесу носять якісний
характер, внаслідок чого виникають складнощі в їх оцінці та формалізації. Внаслідок цього, формування системи обмежень на параметри
перевізного процесу є актуальним завданням при вирішенні питань
його оптимізації.
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Завдання оптимізації перевезень маршрутним пасажирським
транспортом вирішують як компромісні виходячи як найменше з інтересів двох учасників цього процесу – пасажирів та перевізника (транспортного підприємства). При цьому виходять із системи обмежень на
параметри перевізного процесу, що дає змогу вилучити з розгляду заздалегідь нераціональні рішення. До параметрів, на які накладають
обмеження, зазвичай відносять наступні: довжина маршруту, параметри пасажиропотоку, пасажиромісткість та ступінь заповнення транспортного засобу, інтервал (частота) руху. Слід зазначити, що підходи
щодо вирішення цього питання дещо різняться. Крім цього, при вирішенні завдань організації перевезень слід виходити з індивідуальних
особливостей кожного з маршрутів, що дає змогу отримати більш ефективний результат.
АНАЛІЗ УМОВ ВИНИКНЕННЯ ВІДМОВ ПАСАЖИРАМ У
ПОСАДЦІ НА МІСЬКИХ МАРШРУТАХ
Мозглякова В.Г.
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент
Основним завданням міського пасажирського транспорту є
повне, своєчасне та якісне задоволення транспортних потреб населення щодо здійснення пересувань. Вирішенню цього завдання сприяють
заходи щодо організації перевізного процесу, які передбачають проектування та корегування маршрутної мережі, вибору доцільної пасажиромісткості та кількості транспортних засобів на маршрутах міста. При
цьому в якості вихідних даних щодо проектування параметрів перевізного процесу виступають відомості про пасажиропотоки, які є характеристикою попиту на перевезення.
При невідповідності кількості та місткості транспортних засобів попиту на перевезення певна часка пасажирів не має можливості
здійснити посадку до транспортного засобу через його переповнення.
В цьому випадку виникають відмови в обслуговування пасажирів, що
характеризуються певною величиною імовірності. Наявність відмов
пасажиру в посадці позначається на зростанні часу очікування пасажирів на зупинних пунктах. При формуванні керуючих впливів щодо
удосконалення перевізного процесу виникає необхідність у врахуванні
закономірностей цього процесу.
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ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ
ВИБОРУ ПАСАЖИРАМИ ШЛЯХУ ПЕРЕСУВАННЯ ПРИ
КОРИСТУВАННІ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ
Новіков С.С.
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент
Описання поведінки пасажирів щодо вибору шляху пересування є невід’ємним етапом моделювання пасажиропотоків на мережі
громадського транспорту. Складність цього завдання зумовлена значною кількістю факторів, що враховують пасажири при ухваленні рішення, а також індивідуальними характеристиками самих пасажирів.
Вирішення практичних завдань проектування маршрутних систем вимагає застосування адекватних моделей вибору пасажирами шляху
пересування. Це можливо у тому випадку, якщо їх побудова заснована
на знаннях закономірностей, що зумовлюють цей процес. Таким чином, дослідження закономірностей вибору пасажирами шляху пересування є актуальним завданням.
Вибір пасажирами шляху пересування виконується на підставі
порівняння альтернативних варіантів. Кількість альтернатив шляху
пересування залежить від характеристик маршрутної мережі, до яких
відносять щільність, розвиненість, протяжність маршрутів і їхнє пролягання у плані міста, параметри функціонування маршрутів тощо.
Структурно альтернативні варіанти шляху пересування можуть відрізнятися пішохідним і транспортним складниками. При здійсненні пересування пасажири мають змогу обирати зупинний пункт
початку (закінчення) пересування, використовувати маршрути прямого сполучення (здійснювати маршрутну поїздку) або здійснювати пересування з пересадками (мережну поїздку). У будь-якому випадку
перевага того чи іншого шляху пересування залежить від характеристик альтернатив. Порівнюючи характеристики різних варіантів, пасажир обирає один із множини альтернативних, що найбільшою мірою
відповідає його вимогам.
Усю сукупність факторів, що впливають на вибір пасажирами
шляху пересування, можна розбити на такі групи:
1. Чинники, що впливають на витрати часу пасажирів при пересуванні.
2. Фактори, що характеризують зручність (комфортабельність)
при пересуванні.
3. Чинники, що характеризують грошові витрати пасажирів.
Аналіз теоретичних і практичних підходів до моделювання
вибору пасажиром шляху пересування засвідчив, що в них недостат189

ньо враховано поведінкові аспекти вибору пасажирами шляху пересування та сукупність факторів, які на них впливають. Зокрема недостатньо досліджено питання здійснення пасажирами пішохідного складника транспортного пересування (вибору зупинного пункту).
При моделюванні пасажиропотоків на маршрутній мережі міст
слід враховувати факт погіршення характеристик шляху пересування
для пасажирів при зростанні величини пасажиропотоку на його складниках. Існуючи методи недостатньо повно враховують взаємозв’язок
між попитом на використання шляху пересування та характеристиками
комфортабельності пересування.
ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРВАЛІВ
РУХУ МІСЬКОГО МАРШРУТНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
Ніколаєв В.С.
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент
Основною метою заходів щодо удосконалення технології перевізного процесу на маршрутах міського пасажирського транспорту є
скорочення витрат часу пасажирів на пересування. Насамперед важливим є зменшення витрат часу пасажирів на очікування транспортного
засобу на зупинному пункті. Це зумовлено тим, що час очікування є
більш вагомим складником ніж інші (час пішохідного підходу, поїздка
у транспортному засобі тощо). Виходячи з цього дослідження раціональних інтервалів руху міського маршрутного пасажирського транспорту є актуальним завданням та представляє практичний інтерес.
Інтервал руху міського маршрутного пасажирського транспорту являє
собою проміжок часу між послідовним прибуттям транспортних засобів до зупинного пункту.
Для визначення раціональних інтервалів руху маршрутного транспорту застосовують метод математичної оптимізації. Як цільову функцію,
зазвичай, використовують сумарні витрати транспортного учасника та
пасажирів.
Аналіз підходів щодо вибору інтервалів руху міського маршрутного пасажирського транспорту показав, що це проблемне завдання є
недостатньо проробленим та потребує подальшого дослідження.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРІВ ПРО РОЗКЛАД РУХУ
МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Дрига Ю.Ю.
Науковий керівник – Чижик В.М., канд. техн. наук, асистент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Тривалість часу очікування пасажирами маршрутного транспорту
в місті є актуальною проблемою сьогодення. Зазвичай пасажиру не
відомий точний час прибуття транспортного засобу на зупиночний
пункт, що призводить до не раціонального використання його часу та
низького рівня ефективності пересування маршрутною мережею. У
зв’язку з цим було проведено експериментальні дослідження з визначення часу очікування пасажирів та встановлено, що потенційно більшу ефективність має технологія обслуговування пасажирів за відомим
розкладом руху.
Зазвичай пасажири знають лише про інтервал руху пасажирського транспорту, що призводить до втрати значної кількості часу у випадку, коли пасажир запізнився хоча б на хвилину. Щоб уникнути втрат
часу приймаються заходи, які покращать рухомість населення та мінімізують втрати пасажира у соціальному та економічному аспекті. Зменшення часу очікування пасажирами на зупиночних пунктах може
бути тільки у випадку чіткого дотримання розкладу руху водіями транспортних засобів на маршрутній мережі.
Задля освідомлення пасажирами розкладу руху маршрутного
транспорту необхідно впровадити наступні заходи:
- публікація розкладу руху маршрутного транспорту у періодичних або спеціальних міських друкованих виданнях (газетах, довідниках та ін.);
- розміщення розкладу руху на web-сайті міста, перевізника чи
окремо розробленому спеціальному Internet-ресурсі;
- розміщення розкладу на інформаційних таблицях на зупиночних пунктах міського пасажирського транспорту;
- розробка спеціальних інформаційних програм для мобільних
телефонів або інших мобільних пристроїв;
- розробка та розповсюдження інформаційних брошур різного
виду та формату.
Враховуючи вище викладене, можна оцінити соціальний ефект
використання системи інформування пасажирів про розклад руху транспортних засобів наступним чином:
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,

(1)

де
– середній час очікування пасажирами транспортного засобу на зупиночному пункті для маршрутної мережі при інтервальній
технології обслуговування, хв;
– середній час очікування пасажирами при технології обслуговування за відомим розкладом руху
транспортного засобу на маршрутах, хв;
– кількість пересувань, що
реалізують пасажири, які проінформовані про розклад руху за один
день, пас./доб.;
– кількість робочих днів у році.
Для більш переконливого ефекту переводимо соціальну оцінку в
економічну. Проведення економічного аналізу передбачає визначення
двох основних параметрів: витрат, які потрібні на впровадження запропонованих заходів, та зекономлених коштів від реалізації останніх.
В загальному вигляді для цього можна записати наступний вираз:
,

(2)

де
– ефект від реалізації запропонованих заходів щодо реорганізації процесу обслуговування пасажирів маршрутного пасажирського транспорту, грн/рік;
– потенційна економічна вигода пасажирів
за рахунок економії часу очікування транспорту на зупиночних пунктах, грн/рік;
– витрати, необхідні на реалізацію запропонованих
заходів, грн/рік.
Підводячи підсумки зрозуміло, що відносно невеликі затрати на
реалізацію організації маршрутного пасажирського транспорту за заздалегідь відомим для пасажирів розкладом руху транспортних засобів
призводить до значного підвищення рівня обслуговування пасажирів
та зменшення їх часу очікування на зупиночних пунктах, що надалі
позитивно впливає на загальний час пересування пасажирів до необхідного пункту призначення.
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ОЦІНКА ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ МАТРИЦЬ
ПАСАЖИРСЬКИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ
АПРІОРНИХ МОДЕЛЕЙ НА ПРИКЛАДІ МІСТА КУП’ЯНСЬКА
Дуліна О.С.
Науковий керівник – Любий Є.В. канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Результати аналізу стану проблеми визначення попиту на перевезення пасажирів у малих містах показав, що існуючі методи моделювання транспортного попиту не в повній мірі враховують особливості таких міст, що не дає можливості створення доступних методик
транспортного планування та ефективних систем маршрутного пасажирського транспорту у малих містах. Стихійно створені маршрутні
мережі малих міст потребують об’єктивного оцінювання їхньої відповідності сучасним умовам, а першочерговим завданням при цьому є
отримання інформації про попит на пересування пасажирів.
Наявні методи обстеження пасажиропотоків передбачено та
апробовано переважно для крупних і найкрупніших міст, тому вони
неповною мірою враховують специфічні характеристики малих міст,
обумовлені відносною їхньою простотою й незначним масштабом.
За результатами аналізу встановлено, що основні методи моделювання матриць пасажирських кореспонденцій базуються на використанні загальноміських територіальних характеристик для отримання місткостей транспортних районів і наступному розподілі цих місткостей між кореспонденціями на основі апріорних гіпотез, які ґрунтуються на великій кількості учасників транспортного процесу. Тому
наявні методи моделювання попиту на перевезення пасажирів потребують перевірки можливостей їхнього застосування в малих містах.
Моделювання міської матриці кореспонденцій за рахунок синтезу матриць кореспонденцій кожного маршруту створює можливість
отримання фактичної матриці пасажирських кореспонденцій для розрахункового періоду при невеликій кількості пересадок пасажирів на
маршрутній мережі, якими можна знехтувати.
Основним методом збору даних про попит населення на пересування, доступним для малих міст, є табличне обстеження маршрутів
або зупиночних пунктів. Значення кореспонденцій при цьому є випадковими величинами, отриманими у результаті підсумовування певної
кількості місткостей зупиночних пунктів з відправлення та прибуття.
Матриці кореспонденцій, які можна отримати після проведення табличного обстеження міських маршрутів, доцільно використовувати для оцінки попиту на перевезення у межах інтервальної концепції
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моделювання потреб населення міст у пересуваннях, що дозволить
отримати достовірну оцінку результатів транспортного планування
навіть при відсутності значень фактичних кореспонденцій.
Для маршрутних мереж малих міст характерними є наявність
невеликої кількості виключно автобусних маршрутів, на яких працюють автобуси переважно малої місткості. Це створює можливості для
розробки методики отримання фактичної матриці кореспонденцій та
дозволяє використовувати як критерій ефективності планування роботи маршрутних мереж мінімум часу пересування пасажирів.
Запропонований для малих міст метод обстеження маршрутних пасажирських кореспонденцій дозволив отримати адекватні дані
про потреби населення міста Куп’янська в пересуваннях після проведення обстеження спеціально підготовленими обліковцями, що дало
змогу сформувати фактичну матрицю маршрутних кореспонденцій
міста.
Кількість пересадок на маршрутній мережі міста Куп’янська,
становить 0,13 % від загальної кількості пасажирів, які здійснили пересування за розрахунковий період, що свідчить про можливість використання матриці маршрутних кореспонденцій як характеристики потреб населення міста у пересуваннях.
Результати оцінювання точності основних апріорних методів
моделювання матриці пасажирських кореспонденцій свідчать про невідповідність розрахункових варіантів матриць кореспонденцій фактичним потребам населення міста в пересуваннях. Досягти повної відповідності результатів розрахунків реальному стану транспортного ринку не вдалося навіть при цілеспрямованому калібруванні моделей, що
свідчить про недоцільність використання апріорних методів моделювання матриць пасажирських кореспонденцій для оцінювання потреб
населення малих міст у пересуваннях.
Реалізація інтервальної концепції моделювання потреб населення в пересуваннях на прикладі малих міст дає занадто широкий
полігон станів матриць кореспонденцій, що значно ускладнює процес
транспортного планування в малих містах. Для зменшення меж пошукового діапазону найбільш перспективною, у порівнянні зі стандартним підходом, є методика формування матриці пасажирських кореспонденцій у малих містах, яка заснована на результатах обстеження
пасажиропотоків на міських маршрутах табличним способом, що дозволяє істотно скоротити інтервал можливих станів матриць кореспонденцій.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ПАСАЖИРАМИ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТАХ
Жерновий М.Т.
Науковий керівник – Чижик В.М.,канд. техн. наук, асистент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Час витрачений пасажирами на пересування під час здійснення
трудових або інших поїздок є одним із основних показників, що визначає рівень обслуговування пасажирів міським пасажирським транспортом (МПТ). Складовою частиною загальних витрат часу пасажирів
на пересування, є час очікування пасажирами (ЧОП) транспортних
засобів (ТЗ) на зупиночних пунктах (ЗП), що виникає через наявність
інтервалів руху ТЗ на маршрутах.
Величину часу очікування можна описати як функцію наступних,
часто взаємозалежних змінних: інтенсивність і закономірність прибуття пасажирів до ЗП, середній інтервал руху ТЗ, регулярність руху, яку
можна оцінити середньоквадратичним відхиленням від середнього
інтервалу, місткість ТЗ.
Основною залежністю для розрахунку середнього ЧОП МПТ на
ЗП
до
цього
часу вважається
формула,
запропонована
А.Х. Зільберталем ще у 1932 р., яка буде справедлива у випадку, коли
пасажир не знає час прибуття ТЗ на ЗП. Дана модель для розрахунку
ЧОП міського транспорту враховує відхилення інтервалів руху ТЗ на
маршрутах від середнього:

(1)
де
– середній час очікування одного пасажира; – середній
інтервал руху;
– середньоквадратичне відхилення від середнього
інтервалу.
Однак, дана залежність не враховує можливість виникнення відмов у посадці в автобуси через його переповнення, тому для уточнення
розрахунків вводиться поняття імовірність відмови пасажирам у посадці. Унаслідок цього залежність (1) перетвориться в наступну:

(2)
де
– плановий інтервал руху ТЗ на маршруті;
ність відмови пасажирам у посадці.
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– імовір-

Однак, відповідно до залежності (2) при значеннях імовірності
відмови, що тяжіють до одиниці, значення часу очікування приймає
скінчену величину. У дійсності ж за таких умов значення часу очікування прагне до нескінченності. Для визначення його значення використовувався аналітичний метод – була запропонована наступна залежність для визначення імовірності відмови на і-ій зупинці:

(3)
де
– кількість ТЗ, що працюють на маршруті;
– інтенсивність пасажиропотоку на перегоні маршруту, що починається від і-ої
зупинки;
– час оберту ТЗ на маршруті;
– місткість ТЗ;
–
кількість пасажирів, що прибули до і-ої зупинки.
Окрім цього, існують інші методики розрахунку величини ЧОП.
На основі елементів теорії масового обслуговування описана варіація залежності (1), яка дає оцінку додаткового часу очікування, що
виникає в результаті появи відмов у посадці. Недоліком залежності є
неможливість враховування впливу випадкових факторів повною мірою на час очікування, що можуть істотно змінити його значення.
Наступний спосіб розрахунку ЧОП полягає у перетворені функції
привабливості, яка тісно пов’язана із величиною очікування, в аналітичну залежність. Аналітична залежність визначення ЧОП ТЗ створена
Зігфрідом Рюгером враховує нерівномірність інтервалів руху ТЗ, що
виникає на загальних ділянках різних маршрутів, але вона не враховує
можливі відхилення прибуття ТЗ на ЗП від планового часу, яке виникає в будь-якому випадку, в реальних умовах функціонування маршрутного транспорту в місті.
Аналізуючи дані методи розрахунку величини очікування пасажирами міського транспорту можна зробити висновок, що кожний з
них може використовуватись інженерами з транспортного моделювання, для створення макромоделей маршрутних мереж міського транспорту для різних міст.
Проте, існують моделі розрахунку ЧОП ТЗ на ЗП, які враховують
фактичні параметри руху ТЗ на маршруті. Вони отриманні на основі
методу імітаційного моделювання фактичного часу прибуття ТЗ та
пасажирів на ЗП. Такий підхід до розрахунку ЧОП складніший, порівняно із аналітичними залежностями, але його результати враховують
фактичні умови функціонування МПТ.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ У МІЖМІСЬКОМУ
СПОЛУЧЕННІ
Іванченко Д.О.
Науковий керівник – Ковцур К.Г., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
На сьогоднішній день без вантажних перевезень не обходиться
жоден бізнес. Питання підвищення ефективності вантажних перевезень стає все більш актуальним на сьогодні. Особливо гостро ця проблема стосується вантажоперевезень в міжміському сполученні, адже
найбільший обсяг товарообміну здійснюється між областями та регіонами країни, що утворює сегмент ринку міжміських вантажоперевезень, який займає найбільшу частку в загальній структурі ринку транспортних послуг.
Конкурентне середовище в міжміських вантажних автомобільних перевезеннях дуже щільне. На позначеному вище напрямку
компанії доведеться конкурувати як з великими перевізниками, що
експлуатують по кілька сотень машин, так і з середніми і дрібними
перевізниками, які мають від трьох до кількох десятків автомобілів.
Але позитивна динаміка економічного зростання українського ринку і
постійне зростання товарообігу між даними регіонами, дозволяють
бути впевненими, що за наявності і дотриманні стратегії компанія може домогтися значних успіхів.
На сьогодні економічні методи зниження витрат вичерпали
свої можливості, тому для вирішення цієї проблеми необхідно використовувати логістичний підхід. На сьогоднішній день, логістика займає
почесне місце в рішенні задач наукової діяльності.
Аналіз літературних джерел показав, що перевезення вантажів
являється невід’ємною частиною виробничих процесів, але ж методи
підвищення ефективності доставки носять тільки рекомендаційний
характер та потребують вдосконалення. Звітні дані підприємства вказують на стійкий розвиток, проте вдосконалення економічних показників вже не дає результату, що очікується. Таким чином, використання технологічних логістичних прийомів дозволить отримати додатковий ефект.
Існуючі алгоритми формування розвізних маршрутів не в повній мірі враховують стохастичні процеси перевезення вантажів. Проте
оперативне управління процесами перевезень на основі заздалегідь
сформованого графу транспортної мережі, параметрів транспортної
мережі, учасників транспортного процесу, вантажів й транспортних
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засобів дозволять підвищити ефективність доставки вантажів.
В умовах невизначеності строків доставки вантажу оптимальним є варіант, що забезпечує мінімальне значення транспортних витрат при умові забезпечення своєчасної доставки вантажу споживачеві. Одним з його головних властивостей є те, що план перевезень вибирається не тільки в залежності від вартості перевезень, але і з урахуванням забезпечення своєчасної доставки вантажів.
Іншим важливим моментом такого рішення з урахуванням вимог надійності своєчасної доставки вантажів є вибір з безлічі можливих маршрутів доставки тих, які є найбільш вигідними з позиції транспортних витрат. Як статистичної характеристики маршруту з точки
зору своєчасності надання транспортної послуги можуть використовуватися інтервальні або точкові оцінки часу доставки вантажу (ймовірність своєчасної доставки або інтервал часу доставки зі заданим рівнем
довірчої ймовірності).
Функція оцінки привабливості функціонування міжміського
маршруту має вигляд
К

kр

р вп

p зв

,

(1)

де К – критерій привабливості маршруту; k р – коефіцієнт регулярності надходження замовлень; р вп – ймовірність здійснення перевезень без порушення термінів доставки; p зв – ймовірність знаходження зворотного завантаження після розвантаження на протязі 12
год.
Кожне підприємство, яке виконує перевезення намагається доставити вантаж вчасно, щоб не понести збитки і виконати свої зобов’язання перед вантажоотримувачем.
Для досягнення мінімальних витрат на перевезення вантажу
доцільно звернути увагу на знаходження зворотного завантаження після вивантаження, щоб транспортний засіб не повертався порожнім до
місця дислокації АТП. Оператор, який приймає і контролює процес
перевезення повинен врахувати час знаходження вантажу в дорозі, час
на відпочинок водія та сам процес розвантаження вантажу. Оцінивши
правильно весь процес доставки існує ймовірність знаходження зворотного завантаження на протязі 12 годин після вивантаження, що є найкращим варіантом для підприємства. Перевізник має приймати рішення про виконання порожнього переїзду під завантаження лише у тому
випадку, якщо він вже має замовлення на перевезення з іншого пункту
завантаження. При цьому перевізник при виборі наступного для об198

слуговування пункту він надає перевагу такому замовленню, виконання якого не перевищить максимально припустимого для перевізника
часу виконання обертового рейсу.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
Кудріна В.Ю.
Науковий керівник – Очеретенко С.В., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Кожне підприємство не може існувати без запасів. Запаси завжди
повинні бути на якомусь визначеному рівні, бо від них залежать результати комерційної діяльності підприємства. Виникнення запасів
пов'язано з необхідністю забезпечення безперервності процесу виробництва на всіх його стадіях. Відсутність на підприємствах матеріалів,
внаслідок вичерпання запасів, порушує ритм роботи виробничого процесу, призводить до простоїв обладнання або навіть до необхідності
переробки технологічного процесу.
Однією з причин створення запасу є можливість коливань попиту. Попит на будь-яку групу товарів можна прогнозувати з великою
долею вірогідності. Однак прогнозувати попит на конкретний товар
набагато складніше. Тому, якщо не мати достатнього запасу даного
товару, або вихідних матеріалів для його виготовлення у разі роботи
підприємства «на замовлення», не виключена ситуація, коли платоспроможний попит не буде задоволений, тобто є клієнт, який вийде з
грошима і без покупки.
Головною метою управління запасами на різних підприємствах є
зниження загальних щорічних витрат на утримання запасів до мінімуму, за умови задовільного обслуговування споживачів.
У теперішній час актуальним стає питання економії витрат у
процесі транспортування та зберігання товарів. Існують різні підходи
до формування знижок та послуг. Таким чином, підприємства повинні
бути чітко представлені, за рахунок чого можна зменшити витрати на
підприємстві і тим самим підвищити його рентабельність.
Відомо, що при покупці товару більшість фірм дає знижки, величина яких залежить від розміру партії. Найбільш частіше при управлінні запасами приводяться дискретні залежності, які відображають
взаємозв’язок ціни одиниці продукції та розміру партії.
Постачальники або продавці використовують різні системи знижок, щоб підвищити рівень продажів товару, а також залучити якомога
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більше покупців (споживачів), зацікавити їх більш вигідними умовами,
ніж у конкурентів.
Отже необхідно проаналізувати роботу підприємства та визначити шляхи підвищення ефективності його роботи одним із яких є використання системи знижок.
Аналіз літератури дозволив встановити, що безліч робіт присвячено саме оптимізації розміру замовлення партії поставки. Розмір замовлення на поставку партії визначається за відомою формулою Вільсона. Однак вона не враховує сучасні тенденції і можливість знижок на
придбання номенклатури, на зниження витрат на зберігання товарів на
складі та ін.
Отже чіткої методики розрахунку оптимальної партії поставки з
урахуванням різноманітних знижок немає.
Застосування знижок нерідко дає можливість отримувати додатковий прибуток у наслідок збільшення обсягів торгівлі. Втрати від
зниження ціни можуть перевищити ефект від збільшення обсягу продажів.
Знижка – це встановлене у відсотках зниження ціни продажу для
раніше заявленої категорії товару або категорії покупців, які виконали
умови для її отримання. Аналіз показав, що найчастіше використовують знижки двох видів:
– оптові знижки – це вид знижок, що надаються з роздрібної ціни
за значну кількість товару. Також оптові знижки застосовують при
зберіганні товару та при його транспортуванні. Якщо ж постачальник
надає оптові знижки, ціна одиниці матеріалу буде залежати від розміру
замовлення, а в функції сумарних витрат з'являться точки розриву.
– диференціальні знижки поширюються на кожну наступну одиницю закуповуваного товару, що перевищує певний обсяг замовлення.
Встановлено, що знижки у вигляді безперервних залежностей зустрічаються рідше.
Виявлено, що використання саме цих знижок дозволяє налагодити ефективніші відносини з покупцями та залучення їх до тіснішої і
тривалішої співпраці.
Найбільш частіше при управлінні запасами приводяться дискретні залежності, які відображають взаємозв’язок ціни одиниці продукції
та розміру партії.
Проаналізувавши знижки можна дійти висновку, що високий рівень знижок можливо підвищить обсяги продажів, але може стати
причиною втраченої вигоди. А низький рівень навпаки може бути зовсім непоміченим та підприємство може втратити частину прибутку, у
вигляді зменшення обсягів продажу. Також важливу роль при оцінці
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дієвості знижок є рівень продажів, здатних покрити збитки, що припадають на одиницю продукції.
Отже, дослідження сумарних витрат у залежності від систем
знижок є актуальним , так як рівень витрат є ключовим показником
оцінки роботи підприємства.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ПЕРЕХРЕСТІ БІЛГОРОДСЬКЕ
ШОСЕ – ВУЛ. АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ – ВУЛ. ЧКАЛОВА
Ларін Д.О.
Науковий керівник – Любий Є.В. канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Значна кількість ДТП та постраждалих від ДТП суттєво впливає на економічну ситуації та сферу охорони здоров'я в Україні. Цей
факт підтверджується результатами досліджень експертів провідних
світових організацій, які оцінюють втрати країни від дорожньотранспортного травматизму в близько 4,5 млрд. доларів США, включаючи матеріальні витрати, пов'язані з пошкодженням майна та зниженням продуктивності праці, та людські втрати через серйозні травми
або смерть унаслідок ДТП. Наведені дані свідчать про значну актуальність та нагальність розробки й введення заходів з підвищення організації та безпеки дорожнього руху на вулично-дорожній мережі країни.
Результати аналізу існуючих критеріїв ефективності організації руху транспортних засобів на перехрестях свідчать про доцільність
використання показників, що відносяться до групи соціальноекономічних та екологічних параметрів організації дорожнього руху,
серед яких основними є затримки транспортних засобів, кількість викидів шкідливих речовин та витрати палива.
Результати аналізу існуючих програмних продуктів моделювання руху транспорту на перехрестях свідчать про доцільність використання програмного продукту VISSIM, оскільки його перевагами
якого є зручність представлення результатів моделювання, великий
набір інструментів для моделювання руху транспортних засобів та відповідна спеціалізація.
Методика формування імітаційної моделі руху транспорту на
перехресті з використанням програмного продукту VISSIM полягає у
послідовному моделюванні елементів перехрестя, технічних засобів
регулювання дорожнього руху, які є на перехресті, транспортних і пішохідних потоків і формуванні, в кінцевому варіанті, моделі імітації
руху транспорту в 2D та 3D режимі. Використання програмного про201

дукту VISSIM для проведення оцінки заходів з підвищення ефективності дорожнього руху на перехрестях дозволяє провести соціальноекономічну та екологічну оцінку запропонованих заходів.
Обране для дослідження перехрестя є важливим транспортним
вузлом, який з’єднує Шевченківській та Київський райони міста Харкова. Перехрестя Білгородське шосе – вул. Академіка Проскури – вул.
Чкалова є складним як з точки зору своєї геометрії, так і за існуючими
умовами руху транспорту
Отримана за результатами проведення натурних спостережень
інформація про інтенсивність руху й склад транспортного потоку та
заміру геометрії перехрестя Білгородське шосе – вул. Академіка Проскури – вул. Чкалова є основою для розробки імітаційної моделі руху
транспортних засобів з використанням програмного продукту VISSIM.
В свою чергу, побудована модель руху транспорту є основою для проведення оцінювання ефективності існуючого варіанту організації дорожнього руху та оцінювання наслідків введення пропонованих заходів щодо підвищення ефективності руху транспорту на перехресті Білгородське шосе – вул. Академіка Проскури – вул. Чкалова.
За результатами 10-ти хвилинної імітації руху транспорту при
існуючому варіанті організації дорожнього руху на перехресті Білгородське шосе – вул. Академіка Проскури – вул. Чкалова встановлено,
що середні часові затримки ТЗ становлять 41,83 с., загальні витрати
палива – 12,23 л., загальна емісія СО, NОx та летючих органічних сполук складають – 854,65 гр., 166,28 гр. та 198,07 гр., відповідно.
В свою чергу, результати 10-ти хвилинної імітації руху транспорту на перехресті Білгородське шосе – вул. Академіка Проскури –
вул. Чкалова з введенням світлофорного регулювання, цикл якого
складається з трьох фаз, застосуванням одностороннього руху по напрямку від Білгородського шосе до вул. Академіка Проскури та перенесенням зупинки громадського транспорту з вул. Академіка Проскури на вул. Чкалова, свідчать про незначне збільшення оцінних показників (відхилення не перевищує 10 %). Цей факт свідчить про відносно
високу ефективність запропонованих заходів з підвищення ефективності руху транспортних засобів на перехресті.
Результати оцінювання безпеки дорожнього руху на перехресті Білгородське шосе – вул. Академіка Проскури – вул. Чкалова при
введенні запропонованих в роботі заходів свідчать про можливість
скорочення загальної кількості ДТП на 33,1 % та значного зменшення
кількості конфліктних точок.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ ПАРАМЕТРІВ, ЩО
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ
КІЛЬЦЕВИХ ПЕРЕХРЕСТЬ
Остапенко О.В.
Науковий керівник – Денисенко О.В., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Одними з найнебезпечніших елементів автомобільних доріг є їх
перетини в одному рівні, на яких зосереджуються ДТП, спостерігається зниження швидкості автомобілів і значно зменшується пропускна
здатність (ПЗ) доріг. У зв'язку з цим в даний час застосовуються різні
види планувань перетинів в одному рівні, що забезпечують зниження
аварійності і підвищення ПЗ. Прикладами таких перетинів є різного
роду кільцеві перетини.
Великими можливостями володіють кільцеві перетини в одному
рівні, що забезпечують ефективну роботу та ПЗ, по величині близьку
до ПЗ перетинів в різних рівнях. Разом з тим вартість їх будівництва у
багато разів менше вартості перетинів в різних рівнях. Завдяки цим
якостям у ряді країн кільцеві перетини набули значне поширення,
оскільки дозволяють без великих капіталовкладень поліпшити умови
руху.
Крім того, правильна організація кільцевого руху повністю або
частково виключає перетин транспортних потоків (ТП), замінюючи
його послідовним злиттям і розгалуженням в короткій зоні - зоні переплетення. ДТП, що відбуваються при цьому, відрізняються незначними наслідками, у зв'язку з чим, цей вид перетинів в одному рівні вважається найбільш надійнім і мало небезпечним.
Одним з головних критеріїв для порівняння ефективності різних
типів перетинів є повна ПЗ. Пропускна здатність кільцевого перетину є
складним показником, залежним від сумісного впливу багатьох чинників, головним чином від величини геометричних елементів перетину
і параметрів транспортного потоку [1].
Згідно положення моделей прийняття інтервалів, ПЗ смуги
визначиться максимальною кількістю автомобілів, що можуть влитись
в кільцевий потік, але при умові, що вони утворять безперервну чергу,
тобто коли буде використаний кожний інтервал t кільцевого потоку,
достатній для здійснення маневру злиття автомобілями. Таким чином,
якщо інтервал між автомобілями t менший граничного tгр, то жоден
автомобіль не ввійде в кільцевий потік. Якщо значення t знаходиться
між tгр і tгр + Δt то в кільцевий потік входить один автомобіль, а якщо в
межах tгр + Δt і tгр + 2Δt, то два автомобілі і т. д. Тоді здатність кільце203

вого проїзду прийняти за одиницю часу автомобілі, що чекають на
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Граничний інтервал часу, що необхідний для виконання маневру в
зоні сплетіння визначаємо згідно рисунка 1. Тоді пропускна здатність
зони злиття, Рзз, авт./год., буде визначатися за такою формулою:
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де Nкі- інтенсивність кільцевого потоку в і-й зоні злиття, авт./год.
Проведений в літературі порівняльний аналіз свідчить, що отриманою формулою можна користуватися для розрахунку ПЗ кільцевих
саморегульованих пересічень в одному рівні, так як отримані розрахунки не набагато відрізняються від формули, котра уже перевірена
практикою на адекватність та широко використовується в різних країнах. Для того, щоб провести розрахунок ПЗ, необхідно виконати збір
вихідних даних, тобто визначити тільки інтенсивність руху на перехресті. В даному випадку не потрібно визначати геометричні параметри перехрестя та інші фактори. Тому дана модель ПЗ є більш практичною та легкою в застосуванні.
Закордонний досвід свідчить, що для проектування та дослідження кільцевих перетинів існує достатньо широкий спектр інших моделей визначення їх основних характеристик для різних умов руху ТП та
топографії перехрестя.
Список літератури
1. Методические указания по проектированию колцевих пересечений автомобильніх дорог. М.: Транспорт, 1990.- 75 с.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ У МІСТІ
Павлюченко Д.В.
Науковий керівник – Свічинський С.В., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Найчастіше перевезення вантажів у місті здійснюється дрібними
партіями, коли є один постачальник та багато споживачів продукції з
невеликими обсягами споживання вантажів і перевезти вантаж за одну
їздку при цьому неможливо. Такі задачі мають назву «задача комівояжера».
Критеріями оптимальності при постановці подібних задач є мінімальний пробіг транспортного засобу при максимальному використанні його вантажності.
При організації процесу перевезення дрібнопартійних вантажів,
наприклад, хлібу, продуктів народного споживання автотранспортом
важливу роль відіграє вибір маршруту руху. Через те, що в практичній
діяльності мало уваги приділяється розв’язанню оптимізаційних задач,
транспортні засоби працюють на нераціональних маршрутах, що знижує ефективність їх використання, і, як наслідок, підвищення собівартості перевезень.
Маршрутизація значно підвищує продуктивність транспортних
засобів та одночасно дозволяє зменшити їх кількість, яка задіяна у перевізному процесі при тому ж обсязі перевезень. Раціональне використання парку автомобілів та оптимізація часу роботи на маршрутах дозволяє використовувати автомобілі для інших замовлень. Ще одна перевага маршрутизації – скорочення простою автомобіля в пунктах розвантаження.
Існують багато методів для вирішення задач комівояжера, серед
яких є точні методи та методи, які дозволяють знайти лише наближенні рішення.
До точних методів відносять метод повного перебору, який передбачає повний перебір варіантів розміщення споживачів і їх оцінку
та виконується за допомогою доступних програмних продуктів, в яких
реалізовані методи математичного програмування. Метод «гілок та
меж» досить простий. Спочатку визначається один з варіантів вирішення задачі, для якого розраховується відстань, пройдена комівояжером. Ця відстань буде називатися оцінкою варіанту. Оцінка початкового варіанту називається нижньою межею. Далі робиться обхід пунктів
завезення по іншому шляху. Як тільки його сумарна довжина перевищить нижню межу, даний шлях виключається з розгляду. Якщо побудований варіант, оцінка якого менше нижньої межі, то вже ця оцінка
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вважається нижньою межею. Процес формування можливих варіантів
вирішення задачі називається розгалуженням. Скорочення кількості
розрахунків відбувається за рахунок припинення обчислень за варіантом в той момент, коли поточна оцінка цього варіанту перевищить
нижню межу.
Серед інших методів, які застосовуються в практичній діяльності,
можна виділити метод генетичних алгоритмів, метод Кларка-Райта,
алгоритм мурашиної колони, метод найближчого сусіда, метод включення найближчого міста та метод найдешевшого включення.
На сучасному етапі найчастіше використовують метод КларкаРайта. Основними перевагами даного методу є простота, надійність та
гнучкість. Це дозволяє враховувати низку додаткових факторів, що
впливають на кінцевий результат вирішення задачі. Також даний метод використовують для створення комп’ютерних програм для обробки великих обсягів інформації та економії часу для розробки маршрутів. Суть методу полягає в тому, щоб, відштовхуючись від вихідної
схеми розвезення, по кроках перейти до оптимальної – з кільцевими
маршрутами. З цією метою вводиться таке поняття, як виграш пробігу.
В результаті об’єднання двох маршрутів відпадає необхідність повернення з i-го маршруту до центрального пункту і подачі автомобіля з
центрального пункту на j-й маршрут (тобто з пробігу автомобіля віднімаються відстані lоi і ljо). Замість цього з’являється пробіг від останньої точки i-го маршруту до першої точки j-го (тобто до пробігу автомобіля додається відстань lij). Деякі маршрути можна об’єднувати відповідно до величини виграшу. Якщо при цьому для можливих
об’єднань використовувати маршрути, величина виграшу на яких має
найбільше значення, то можна розраховувати, що отримане рішення
буде близьким до оптимального. Вирішення закінчується, коли подальше об’єднання маршрутів стане неможливим. Це може бути з двох
причин: або не залишилося жодного позитивного значення виграшу
(тобто об’єднувати невигідно), або при об’єднанні перевищується вантажність автомобіля.
Отже, для вирішення задач комівояжера існує багато методів,
проте деякі з них виявляються неефективними при застосуванні на
великому обсязі даних. Найбільш поширеним у використанні і ефективним є метод Кларка-Райта, так як він враховує різні фактори та реалізований у програмному забезпеченні, яке можна використовувати у
виробничій діяльності транспортних підприємств.
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СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ НА ДОСТАВКУ
ВАНТАЖІВ У МІЖМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ
Саєнко А.О.
Науковий керівник – Пономарьова Н.В. канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Розміщення замовлення на перевезення вантажів у міжміському сполученні на транспортно-інформаційних порталах дозволило
вантажовласникам заощаджувати час на пошук транспортної компанії,
що готова прийняти замовлення до виконання. Що стосується автотранспортних підприємств, то в цьому випадку ситуація дещо інакша.
Стохастичний характер надходження разових замовлень зумовив потребу у перевізників відстежувати постійну зміну основних параметрів
замовлень та приймати рішення щодо їх виконання в умовах невизначеності. Посилаючись на власний досвід, перевізники вирішують ці
питання шляхом розробки та використання різних стратегій поведінки
на ринку транспортних послуг, що, як правило, не мають жодного теоретичного підґрунтя. Виходячи з цього, перспективним напрямком
дослідження питання організації міжміських вантажоперевезень є детальне вивчення процесу обслуговування разових замовлень на перевезення вантажів у міжміському сполученні.
Крім того, для надання об’єктивної оцінки фінансового результату роботи перевізника варто зосереджуватись на визначенні не
загальної суми прибутку перевізника за оборотний рейс, а на витратах.
На підставі дослідження характеру надходження разових замовлень та
умов їх отримання для різних населених пунктах формуються зони
привабливості для перевізників. Важливим показником є максимально
припустимий для перевізника час на очікування зворотного завантаження в оборотному рейсі.
У випадку регулярних вантажних перевезень інформація про
потребу в послугах надходить до перевізника через налагоджені договірні зв’язки або особисті знайомства. Основним джерелом одержання
інформації про разові потреби суб’єктів ринку транспортних послуг в
перевезенні вантажів на сьогодні є спеціалізовані логістичні сайти. В
Україні найбільш відомими є три транспортно-інформаційних сервери:
lardi-trans.com, della.ua та ati.com.ua. Бази даних логістичних порталів
зберігають основну інформацію про складові замовлення вантажовласників і дозволяють здійснювати подальший пошук потенційних клієнтів з параметрами, що відповідають вимогам, які в змозі задовольнити транспортні підприємства.
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Основними елементами логістичних сайтів є: атлас автомобільних доріг; каталоги перевізників, вантажовласників, експедиторів,
страхових компаній; інформаційний центр; пропозиції вантажовласників – замовлення про наявність вантажів для перевезення; пропозиції перевізників; форум.
Перевезення вантажів в міжміському сполученні, вимагає від
підприємств, спеціалізацією яких є надання таких послуг, наявність
певного складу автотранспортних засобів, необхідних для виконання
транспортної роботи. Не менш важливим фактором, що визначає ринок міжміських вантажоперевезень є вартість перевезення. Динаміка
зміни тарифів на перевезення є дуже значною кожного року та включає в себе як періоди зростання так й періоди зменшення. Зростання
зазвичай пояснюється збільшенням вартості пального, що складає
найбільшу частку собівартості перевезення на автомобільному транспорті, зменшення – високим рівнем конкуренції на транспортному ринку, який є дуже насиченим транспортними засобами. Малодослідженим питанням на ринку міжміських вантажоперевезень також є завантаження транспортного засобу при виконанні зворотного рейсу. Адже
існує ситуація, коли перевізник не має замовлення на перевезення вантажу як в прямому, так і в зворотному напрямку. Найчастіше при виконанні міжміського перевезення обслуговування замовників транспортних послуг має разовий характер. І в цій ситуації після передачі перевізником вантажу вантажоодержувачу автомобіль може деякий час
простоювати в очікуванні зворотного завантаження, що в свою чергу
призводить до витрат пов’язаних зі зберіганням автомобіля поза базовим підприємством, оплатою водієві відшкодування витрат на відрядження та, як наслідок, до зменшення прибутку підприємства в цілому.
Таким чином, сучасний ринок міжміських вантажних перевезень характеризується певними особливостями, однією з яких є широке використання автотранспортними підприємствами інформаційних
ресурсів для пошуку сфер реалізації своєї діяльності. Існування такої
складової попиту як разове замовлення на перевезення вантажів, на
відміну від сталого замовлення, що виконується за попередньо узгодженими умовами договору, значним чином ускладнює процес їх обслуговування та вимагає розробки стратегії автотранспортних підприємств, що враховуватиме випадковий характер надходження разових
замовлень та дозволить перевізникам здійснювати обґрунтований вибір раціональної кількості замовлень з запропонованих до перевезення,
що буде економічно доцільним як для прямого, так і для зворотного
напрямку перевезення.
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СХЕМ РУХУ
ВТОРИННИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДОРОЖНЬО-РЕМОНТНИХ РОБІТ
Тимохін Д.С.
Науковий керівник – Токмиленко Т.Т., ст. викладач
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Особливістю ролі транспортного обслуговування об'єктів ремонту автомобільних доріг полягає в тому, що переміщення матеріалів
є невід'ємною частиною технологічного процесу виконання робіт. Вони складаються з ряду операцій, кожна з яких є ланкою в загальній
організації дорожньо-ремонтного виробництва при всій різноманітності і вагомості транспортних засобів. Для вибору схеми доставки в рамках логістичної системи необхідно встановлення взаємозв'язків транспортно-технологічних підсистем, описання логістичних витрат і втрат,
визначення впливу технологічних параметрів на критерій ефективності
функціонування системи.
Використання концепції логістики при організації потокових
процесів передбачає використання методів системного підходу. Зокрема враховувати при визначенні необхідних ресурсів і їх розподіл
цільову значущість окремих робіт, черговість їх виконання, взаємозамінність різних видів ресурсів, можливості маневрувати ними. При
цьому необхідно враховувати характер впливу схеми постачання на
складові сумарних витрат, пов'язаних з рухом матеріальних потоків в
системі.
Для даної логістичної системи як критерій ефективності доцільно приймати мінімізацію витрат. При фіксованому значенні витрат,
які не пов'язані з рухом матеріалопотоків, ефективність функціонування системи буде залежати від витрат елементів, що беруть участь в
потокових процесах аналізованого виду.
Логістична система, що забезпечує виконання дорожньоремонтних робіт по підготовці асфальтобетонного покриття до поточного ремонту складається з наступних підсистем: підрозділи дорожньо-ремонтних машин (до яких входять фрезерувальна установка, поливомиюча машина, плужнощіточна машина); проміжний склад дорожнього покриття (може бути оптовий склад, склад виконавця робіт та
притрасовий склад); місце проведення дорожньо-ремонтних робіт;
рухомий склад (автомобілі самоскиди); транспортна мережа, по якій
проходить пересунення відпрацьованого асфальтного покриття.
Структурна схема доставки вторинних матеріальних ресурсів
може бути охарактеризована системою витрат на просування вторин209

ної сировини ланцюгами постачань, що включають витрати на навантаження вантажів, витрати на доставку вантажів до місця призначення
і витрати на функціональне утримання складу та втрат в основному
виробництві через незадовільне протікання процесів.
В цілому схема доставки вторинних матеріальних ресурсів
описується у вигляді структурної схеми та математичної моделі, а також переліку змінних, параметрів, функціональних залежностей, обмежень і цільових функцій. Моделювання проводиться для різних
значень продуктивності дорожньо-ремонтної фрезерувальної установки в залежності від відстані перевезення від проміжного складу зберігання до місця утилізації відпрацьованого дорожнього покриття. На
рис. 1 надано результати розрахунку при продуктивності дорожньоремонтної фрезерувальної установки W_еп = 8 т/год.

Рисунок 1 – Витрати по схемах доставки

У результаті досліджень отримано значення сумарних витрат
на просування відпрацьованого дорожнього покриття для різних значень продуктивності фрези в залежності від відстані перевезення при
сталому розташуванні проміжного складу. Визначено наявність рівноцінної довжини вантажної їздки (від 10 до 13 км) при різних значеннях
продуктивності дорожньої фрези. Крім того треба відзначити, що продуктивність фрезерувальної установки має значний влив на необхідність саме здійснення вибору оптимальної схеми доставки. При високій продуктивності характер зміни питомих витрат від довжини вантажної їздки є більш визначальним.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗСЕЛЕННЯ
МЕШКАНЦІВ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ
Чеснова М.В.
Науковий керівник – Кочина А.А., ст. викладач
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Приміські зони входять в сферу постійних трудових, ділових і
культурно-побутових зв'язків з містом, характер яких залежить від
економіки і географії приміських районів. При організації приміських
перевезень необхідно враховувати не тільки трудові та культурнопобутові поїздки, а й поїздки пасажирів у вихідні або святкові дні на
садові і городні ділянки, в лісопаркові зони, до водосховищ і т.д. На
приміських маршрутах має місце значна нерівномірність перевезень по
сезонах року,а також по дням тижня. В цілому роботу автобусів при
організації приміських маршрутів можна характеризувати значною
складністю через випадковий процес з незалежними прирощеннями.
Аналізуючи певні відмінності приміського сполучення можна
стверджувати щодо наступних особливостей, які треба враховувати
при транспортному плануванні: перевозиться менша кількість пасажирів, менша кількість зупиночних пунктів для посадки-висадки пасажирів; збільшена кількість пасажирів навесні і восени; більші відстані перевезень; збільшені інтервали руху транспортних засобів. Ефективну роботу автобусів у розрізі приміських маршрутів характеризують такий показник як, повне та своєчасне виявлення пасажиропотоків
та характеру розподілення по часам доби, дням тижня, довжині маршруту та напрямкам слідкування.
Вибір місцерозташування зупиночних пунктів в приміському
сполученні здійснюється транспортними підприємствами на основі
існуючих нормативних документів і положень. При виборі місць розташування зупиночних пунктів повинні бути дотримані умови забезпечення максимальної зручності пасажирів, необхідної видимості зупиночних пунктів, безпеки руху транспортних засобів і пішоходів в їх
зоні. Місцезнаходження зупиночних пунктів узгоджується з дорожніми, комунальними організаціями, головним архітектором населеного
пункту, органами Державної автомобільної інспекції та затверджується органами місцевого самоврядування відповідної територіальної
структури. Облаштування зупиночних пунктів у містах здійснюється
комунальними, а на автомобільних дорогах - дорожніми організаціями
відповідно до чинних нормативних актів. Розміщення та обладнання
зупиночних пунктів міського електротранспорту та автомобільного
транспорту на вулицях і дорогах міст повинне здійснюватися з ураху211

ванням вимог ДБН 360, КДП204/12 України, ДБН В.2.3-4 і наказу
Держжитлокомунгоспу №21 від 15.05.95 «Про затвердження Правил
розміщення та обладнання зупиночних пунктів міського, електро-, та
автомобільного транспорту». Ці нормативні акти визначають вимоги
щодо розташування зупиночних пунктів.
Однією з основних узагальнених закономірностей просторового
розподілу трудових і культурно-побутових зв’язків є залежність їх інтенсивності від дальності переміщення. За дослідженнями очевидним
є прагнення локалізувати інтереси на якомога меншій території.
Кожне приміське поселення перебуває між багатьма іншими
сільськими й міськими поселеннями з індивідуальним набором соціального, культурного й виробничого потенціалу в кількісному і якісному відношеннях. При розвиненій дорожній мережі й транспортній системі населення вибирає центр тяжіння з урахуванням обмежень накладених цією транспортною системою, й на основі суб’єктивних міркувань про якість обслуговування. Крім того, діють фактори терміновості досягнення мети й напруженості добового балансу часу. Проте може
бути дана і якісна оцінка тенденцій поведінки населення. На оцінку
населення доцільності просторового вибору місця задоволення мети
поїздки явний вплив має ієрархічне значення міста в системі розселення. Чим воно вище, тим більше часу в добовому балансі жителів населених пунктів виділяється на переміщення.
Взаємозв’язок приміських поселень обмежується в основному сусідніми поселеннями (деякий виняток становлять службові й гостьові
поїздки). На розподіл переміщень міських жителів у приміські населені пункти впливає величина міста, дальність переміщення, мета переміщення, тобто ті ж фактори, що й при переміщенні приміських жителів у місто. Різниця полягає в тому, що радіус поширення переміщень
міських жителів значно менше. У вихідні дні за рахунок гостьових
поїздок і на відпочинок радіус цієї зони розширюється приблизно в
1,5-2 рази.
Дослідження закономірностей розселення вказують на значну нерівномірність розподілу населення по території регіону. Тому доцільно
провести поділ території на більш однорідні у функціональному відношення райони. Для проведення комплексних досліджень закономірностей зміни щільності транспортних зв’язків пропонується використати підхід, що дозволяє одержати показник щільності населення визначеного регіону.
Наступним кроком було зібрано інформацію щодо населених пунктів маршрутів приміського сполучення на прикладі приміського
сполучення міста Ужгород, а саме чисельність населення кожного з
212

них, надалі в залежності від площі пункту розраховано показник щільності населення
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ЧАСТИНИ МІСТА ХАРКІВ
Штанько І.І.
Науковий керівник – Свічинський С.В., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Розробка планів розвитку транспортної системи міста повинна
враховувати та бути спрямованою на зменшення шкідливого впливу
транспорту на навколишнє середовище (НС). Оцінка екологічної
ситуації м. Харків все ще залишається несистематичною, а її
результатів немає в загальному доступі.
Згідно з Генеральним планом міста основною причиною
погіршення екологічності його середовища є транспортна проблема,
що створює критичну ситуацію в центральній частині міста. На
вулицях Пушкінській, Алчевських, Сумській та Полтавський шлях
концентрація окису вуглецю, двоокису азоту, пилу перевищує
гранично допустимі норми. На даній території при безвітряній погоді
за температури 30° С утворюється фотохімічний смог, який є
небезпечним явищем.
З точки зору екології забруднення середовища являє собою
комплекс перешкод в екологічних системах. Розрізняють наступні
види перешкод: інгредієнтні, параметричні, екологічні.
Інгредієнтні перешкоди стосуються забруднення водойм, повітря
та землі. Найбільш впливові – це токсичні та нетоксичні компоненти
відпрацьованих газів, відходи від виробництва та експлуатації
автомобілів. Параметричні перешкоди стосуються викидів при роботі
двигуна. При згорянні палива в циліндрах в корисну енергію
перетворюється лише його частина, а все інше – губиться або
перетворюється
у
параметричний
забрудник
–
шумовий,
електромагнітний, вібраційний. Екологічне забруднення проявляється
у скороченні кількості місць для існування тварин та рослин, що є
наслідком автомобілізації та впливає на продуктивність екосистеми.
До соціально-економічних наслідків впливу відносять зниження
безпеки руху та рухомості людини з одночасним зростанням
нервовості, рівня ожиріння, захворювань та збитків, нанесених
суспільству через втрати національного доходу і витрати на лікування.
Повністю ліквідувати негативні наслідки автомобілізації
неможливо, тому необхідно вживати ефективних заходів для їх
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жорсткого обмеження і розумного регулювання. Ця проблема потребує
комплексного вирішення. Завданням проектувальників стає створення
транспортної системи високої ефективності та з мінімальним впливом
на НС. Це буде можливим, коли будуть узгоджені такі елементи
транспортної системи, як водій, дорога і автомобіль, а також
управлінські впливи, суть котрих закладена у організації і управлінні
перевезеннями, організації дорожнього руху, транспортному
містобудуванні, нормативно-правовій базі.
Як самостійний об’єкт управління може розглядатися
транспортний потік. Його екологічна безпечність визначається
комплексом законодавчих, організаційних, технічних та економічних
заходів і засобів, що забезпечують мінімальний сумарний вплив
рухомих транспортних засобів (ТЗ) на навколишнє середовище. Види
методів оцінки впливу транспортного потоку на навколишнє
середовище поділяються на:
- експериментальні – натурні вимірювання і комбінований
метод;
- одиничний експеримент – емпіричні моделі і моделювання
процесів забруднення навколишнього середовища на основі теорії
транспортних потоків.
Належним чином керуючи процесом руху автомобілів, можна
організувати потік з мінімальним впливом на НС. При цьому
необхідно виконувати перебір багатьох варіантів організації руху, що
доцільно робити за допомогою моделювання транспортних потоків та
процесів забруднення НС у таких сучасних програмних продуктах з
транспортного планування, як, наприклад, PTV VISUM, що дає
можливість оцінки рівня викидів основних забрудників, які містяться у
вихлопних газах. При створенні моделі транспортної системи в даному
програмному продукті можна виділити два основних етапи: створення
моделі транспортної пропозиції (транспортної мережі) та моделі
транспортного попиту. Для моделювання транспортної мережі (ТМ)
використовуються координатний і топологічний методи, кінцевою
метою яких є математичний опис ТМ.
Необхідною
початковою
інформацією
для
прийняття
раціональних рішень щодо змін в транспортній системі є модель
транспортного попиту, яка зазвичай представляється матрицею
кореспонденцій (МК). За критерієм співвідношення витрат ресурсів та
результатів для розрахунку МК можна використовувати гравітаційну
модель.
В результаті моделювання можна визначити рівень та кількість
шкідливих викидів індивідуального автотранспорту, що дає
можливість комплексно оцінити екологічну ситуацію в центральній
частині м. Харків та вжити заходів щодо її покращення.
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АРХІТЕКТУРА, БУДІВНИЦТВО І РЕКОНСТРУКЦІЯ.
СТВОРЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ,
МАТЕРІАЛІВ І ТЕХНОЛОГІЙ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ
ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВНИЦТВА ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД МІСЬКОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕННЯ
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ БУРОВИХ ПАЛЬ
З УРАХУВАННЯМ ДОВАНТАЖУВАЛЬНИХ СИЛ ТЕРТЯ
Алексєєнко О.В.
Науковий керівник – Табачніков С.В., канд. техн. наук, ст. викладач
Як відомо в просідаючих ґрунтах при напруженому стані, викликаному власною вагою або зовнішнім навантаженням від фундаменту,
при замочуванні можуть виникати додаткові осідання. Пальові фундаменти в структурно-нестійких ґрунтах слід проектувати з повним прорізанням всіх просідаючих шарів, а також інших видів ґрунтів, міцністні характеристики яких знижуються під час замочування. В сучасних
умовах для вирішення складних геотехнічних проблем широко застосовуються різні програмні комплекси (Plaxis, ANSYS і ін.). Причиною
вибору даних програмних комплексів є наявність складних моделей
ґрунту, в яких поведінка ґрунту може бути змодельована з різним ступенем точності.
Метою роботи є пошук методики для адекватного математичного
моделювання взаємодії ґрунтового масиву, що володіє просідаючими
властивостями, з палями, що працюють на висмикуючі навантаження.
Для підтвердження правильності запропонованих підходів при
моделюванні необхідно отримати максимальну відповідність чисельних і фізичних результатів, тому у якості вихідних даних були прийняті результати випробувань ґрунтів натурними палями діаметром
Ø600 мм і довжиною L≈11 м при дії висмикуючих навантажень, які
проводились в ґрунтах природної вологості (див. рис.1) при будівництві житлового будинку по вул. Велозаводській в м. Харкові.
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Рисунок 1 – Розрахункова схема розташування палі в ґрунтовому масиві.

В результаті моделювання і розрахунку отримана візуальна картина переміщень у вигляді ізополей на розрізі (див. рис. 2).

а

б

Рисунок 2 – Модель масиву ґрунту: а – моделювання області масиву ґрунту й палі;
б – кінцево-елементна 3D модель «паля - ґрунтовий масив»; 1 – паля у ґрунтовому масиві; 2 – ґрунтовий масив; 3 – нестискаємий шар ґрунту

З картини переміщень розрахункової моделі (див. рис. 3) видно,
що наявність зазору під п’ятою палі дозволяє перешкодити не реалістичне включення масиву ґрунту в роботу в цій зоні, перешкоджаючи
розвитку переміщень палі.
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Рисунок 3 – Переміщення палі й ґрунту при Rinter = 0,7

Отримані на підставі чисельного рішення в ПК Plaxis залежності
переміщення палі від висмикуючого навантаження досить добре корелюється з аналогічною залежністю при натурних випробуваннях ґрунтів палею, при цьому похибка між значеннями граничного опору становить не більше 5,5%.
Таким чином проведено порівняльний аналіз результатів, отриманих на підставі математичного моделювання системи «паля – ґрунтовий масив» з використанням моделі Мора-Кулона, з результатами
при натурних випробуваннях ґрунтів палями, який показав достатню
відповідність залежностей переміщень від навантаження, де похибка
між значеннями граничного опору склала не більше 5,5%, що підтверджує можливість застосування запропонованої методики моделювання
для аналогічних завдань по визначенню довантажувальних сил тертя,
що діють по бічній поверхні палі.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАСТИЧНОСТІ ҐРУНТІВ
Булдаков О.О., Михайловський О.І.
Науковий керівник – Гаврилюк О.В., ст.викладач
Серед фізичних властивостей дисперсних ґрунтів провідне місце
належить границям пластичності, які використовуються для визначення класифікаційних показників, а також є основою для прогнозу зміни
характеристик міцності та деформаційних властивостей цих ґрунтів,
визначення розрахункового тиску на ґрунт та інше. При рішенні геотехнічних задач виникає питання про правильність застосування тих чи
інших характеристик ґрунтів, що визначаються за різними методика-
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ми, а також про трактування отриманих результатів. Все це і обумовлює актуальність поставленої тематики.
Пластичність ґрунту – його здатність під впливом зовнішніх сил
змінювати форму (деформуватися) без розриву суцільності та зберігати надану йому форму після припинення цього впливу. Розрізняють
верхню границю пластичності (WL – вологість на границі текучості) та
нижню границю пластичності (WР – вологість на границі розкочування). В України визначення границь пластичності ґрунтів для вирішення
геотехнічних
задач
здійснюється
згідно
ДСТУ Б В.2.1-17:2009 «Методи лабораторного визначення фізичних
властивостей».
Границю текучості визначають, як вологість виготовленої з досліджуваного ґрунту пасти, коли балансирний конус поринає під дією
власної ваги за 5 секунд на глибину 10 мм. Границю розкочування
(пластичності) визначають як вологість виготовленої з досліджуваного
ґрунту пасти, коли паста, що розкочується в джгут діаметром 3 мм,
починає розпадатися на шматочки завдовжки від 3 мм до 10 мм.
Крім того можуть бути використані непрямі методи:
визначення одних характеристик по іншим з використанням статистичних рівнянь зв'язку;
пенетраційні методи;
статичне та динамічне зондування;
пенетраційно-каротажні методи та ін..
Визначення показників пластичності дисперсних ґрунтів згідно
ДСТУ Б В.2.1-17:2009 здійснюється вручну, що потребує високої кваліфікації виконавця та значних витрат часу. Крім того, ці методи не
забезпечують стабільності результатів, так як залежать від майстерності виконавця та не піддаються автоматизації.
Згідно з дослідженням, проведеними в Кубанському державному
технологічному університеті В.В. Денисенко та П.О. Ляшенко, пенетраційні методи для визначення границь пластичності забезпечують
найбільш об'єктивну оцінку стану ґрунтів. Незважаючи на це, пенетраційні методи залишаються трудомісткими через необхідність підбору
консистенції випробовуваних ґрунтів додаванням води або підсушуванням, що забезпечує занурення конуса на задану глибину за певний
час.
На думку автора, пенетраційні методи є перспективним для визначення верхньої та нижньої границь пластичності ґрунтів, але потребують певного вдосконалення.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ ПРИ ДІЇ
ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Волков М.О.
Науковий керівник – Александрович В.А., канд. техн. наук, доцент
Перевищення амплітудою вібрації, так званої, критичної величини, що передається від машин через фундамент основі, викликає осідання віброповзучості ґрунту. Ґрунти різного складу, структури та фізичного стану по-різному реагують на динамічні дії, та всі вони змінюються за відповідного режиму. Найбільш чутливі до такого впливу
водонасичені піски від пилуватих до середньої крупності, мули, леси,
сапропелі, делювіальні й пролювіальні відклади та ін.
На незв’язні ґрунти динамічні навантаження впливають сильніше
за статичні. У ряді випадків піски навіть за великого статичному тиску
ущільнюються слабо, але отримують суттєве додаткове осідання за
незначних динамічних впливів, а зв’язні, особливо замоклі, ґрунти
більш схильні до деформацій від статичних навантажень, та через наявність колоїдно-кристалізаційних зв’язків між частками слабше реагують на динамічний вплив. Ступінь віброущільнення пісків залежить
від форми, розмірів, характеру укладання мінеральних зернин, водонасичення масиву, а також частоти й амплітуди вібрації. Найбільші осідання основ зафіксовано в інтервалі вібрації 500 – 2500 коливань/хв
(режими турбогенераторів, парових турбін), але й за тривалого впливу
інших динамічних режимів (негармонійні, імпульсні) проявлялись значні деформації пісків.
Гармонійні коливальні впливи, в т. ч. з частотою вимушених коливань до 50 Гц, притаманні промисловому динамічному обладнанню,
суттєво впливають на основи фундаментів як самого обладнання, так і
несучих конструкцій цехів і навіть сусідніх споруд, які опинились у
зоні впливу джерела вібрації. Відомі випадки: порушення технологічних процесів, роботи станків, приладів, апаратів внаслідок нерівномірних зміщень піщаних основ; додаткових осідань до 40 см фундаментів
колон, які попали в осадові вирви фундаментів машин з частинами, які
обертаються, що викликало зупинку роботи мостових кранів у цехах;
аварійних занурень самохідних віброкотків при динамічних режимах
ущільнення водонасичених мілких і середньої крупності пісків при
улаштуванні подушок.
Такі, додаткові до статичних, осідання віброповзучості основ,
складених водонасиченими мілкими та середньої крупності пісками,
фундаментів машин з гармонійними динамічними навантаженнями,
частота вимушених коливань яких до 50 Гц, вивчені недостатньо. Ві219

домі описання поведінки ґрунту в момент його розрідження, тоді як
для інженерної практики найбільш істотне значення мають закономірності переходу піску в розріджений стан, у першу чергу, критичні параметри вібрації, за яких починається віброповзучість, а також удосконалення методики прогнозування осідань таких основ фундаментів
машин.
ПРОЦЕСИ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В ТРИВАЛО
НАВАНТАЖЕНИХ ГРУНТАХ ОСНОВ БУДВЕЛЬ І СПОРУД
Макаров Д.А.
Науковий керівник – Левенко Г.М., канд. техн. наук, асистент
При дії тривалих навантажень від споруди в ґрунтах, крім ущільнення, виникають і більш складні явища, які призводять до зміни характеристик міцності властивостей ґрунту. Всі процеси в основі залежать
від мінералогічного, гранулометричного складу, характеру і інтенсивності впливу навантажень, гідрогеологічних умов, а також техногенних впливів на основу (струс ґрунту від руху транспорту, фізикохімічні та температурні процеси і ін.) При влаштуванні нових фундаментів поруч зі старими і прокладання комунікацій порушуються вже
існуючі гідрогеологічні умови майданчика забудови, обтиснення ґрунтів під навантаженням від споруди змінює їх фізико-механічні властивості. За Коноваловим П. А., в області будування відбуваються такі
зміни:
природного напруженого стану ґрунту під впливом
додаткових (до природного) навантажень від споруди;
природної будови ґрунтів;
природного теплового режиму і умов аерації (затемнення будівель, наявність покриттів і т.п.);
гідрогеологічного режиму ділянки (прокладка комунікацій, втрати води з водопровідних мереж).
Отже, при тривалій дії навантажень на ґрунти в процесі експлуатації будівель основи фундаментів зазнають такі зміни:
зменшується коефіцієнт пористості внаслідок чого
зміцнюється ґрунт основ і збільшується модуль деформації ґрунтів;
підвищується вологість у межах площі забудови (особливо для зв'язних ґрунтів), що призводить до зниження несучої здатності ґрунтів.
Дослідження зі зміни властивостей лесових ґрунтів і дрібних пісків під впливом тривалого навантаження показали, що коефіцієнт по220

ристості зменшується на 6 - 26% ( в рівні підошви фундаменту) і на 3 18% (на глибині, рівній половині ширини фундаментів).
Експериментальні дослідження НДІ АКХ ім. К.Д. Памфілова також говорять про ущільнення лесових суглинків - коефіцієнт пористості зменшився на 7,7- 18,9% (в рівні підошви фундаменту) і на 0-10,8%
(на глибині, рівній половині ширини фундаментів) по порівняно з ґрунтами, які не ущільненими масою будівель. П.А. Коновалов і
А.Г. Ройтман прийшли до висновку, що в залежності від терміну експлуатації відбувається зменшення коефіцієнта пористості піщаних і
глинистих ґрунтів на 7 - 12,8%, а кут внутрішнього тертя збільшується
на 1 - 4.
Методи проектування та будівництва підпірних або укісних споруд у ґрунтах з яскраво вираженими властивостями повзучості при
зсуві можуть бути спрямовані двома шляхами. Перший - не допускати
виникнення відчутних деформацій повзучості, що вимагає дуже великого нахилу укосів і створення важких або глибоко закладених підпірних споруд. Другий шлях, що розвивається в останні роки (А.Я. Будін)
- це проектування порівняно легких споруд в припущенні розвитку
деформацій повзучості виходячи з допустимих зміщень протягом заданого терміну існування споруди. Цей шлях, як правило, виявляється
економічно більш виправданим. Для деяких глин межа тривалої міцності знижується до 30% стандартної міцності. Облік при проектуванні
тривалої міцності ґрунту і особливо межі тривалої міцності в порівнянні зі стандартною призводить до необхідності створення більш дорогих матеріаломістких споруд. Тому слід обов'язково враховувати,
що при зведенні споруд одночасно відбуваються два протилежно
спрямованих процесу. Ґрунт під навантаженням згодом ущільнюється,
м.у. зміцнюється, а в разі розвитку деформації усталеної повзучості
одночасно прагне втратити міцність. У більшості випадків процес зміцнення виявляється визначальним. Особливо яскраво з’являються
процеси ущільнення - зміцнення в слабких ґрунтах. Крім того, при
обґрунтованому обліку тривалої міцності завдяки уточненню розрахункових характеристик і процесів необхідно переходити на знижені
коефіцієнти запасу стійкості споруд.
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МОБІЛЬНІ БУДІВЛІ З МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРІВ,
ЩО ШВИДКО ЗВОДЯТЬСЯ
Муратов І.В.
Науковий керівник – Кічаєва О.В., д-р техн. наук, доцент
Морські контейнери є дуже зручним матеріалом для зведення невеликих будівель. Такі будівлі застосовують в містах з великою щільністю забудови у якості кав’ярень-кіосків, перукарень, маленьких магазинчиків, навіть невеликих житлових будівель (сезонного проживання) і таке інше. Розміри контейнерів коливаються по довжині 6м – 12
м, по ширині – 2,5 … 2,8 м, висота – 2,4 м. Значною перевагою контейнерів є то що вони передбачують модульне зведення, завдяки чому
можливо відтворити нові архітектурні форми, які у класичний спосіб
будівництва майже не можливо досягти. Також великою перевагою
таких будівель є те, що вони зводяться дуже швидко – від декілька
днів до 2-3 місяців. Для зведення необхідно лише невеликий автокран
та декілька робітників. А за потреби їх також можливо швидко розібрати та перевести на нову місцевість (рис. 1).

Рисунок 1 – Загальний облік будівель з морських контейнерів

Недоліком морських контейнерів є те, що в кліматичних умовах
Украйни їх треба ретельно утеплювати. Утеплювання контейнерів виконується як зовні так і усередині. Опаленням слугує теплі підлоги або
електрообігрівачі.
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Рисунок 2 – Гвинтова паля

Основою для таких будівель використовують гвинтові палі
(рис. 2), оскільки навантаження не великі. Такі палі можливо швидко
встановити а за потребою швидко демонтувати. Для покращення теплових показників в місцях примикання контейнера к ростверку робиться додаткове утеплення.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ ІЗ ШУМОМ
Зелена А.А.
Науковий керівник – Абракітов В.Е., канд. техн. наук, доцент
Наслідком шкідливої дії шуму можуть бути професійні захворювання, підвищення загальної захворюваності, зниження працездатності, підвищення ступеня ризику травм і нещасних випадків, пов'язаних з
порушенням сприйняття попереджувальних сигналів, порушення слухового контролю функціонування технологічного встаткування, зниження продуктивності праці. Весь комплекс змін, що виникають в організмі людини при тривалому впливі шуму, на сучасному рівні розглядається як «шумова хвороба».
Потребується примусове втручання за допомогою шумозахисних
заходів.
Нашим власним внеском в цю проблему стала побудова карти
шуму на території Салтівського трамвайного депо м. Харкова.
Вишукування з побудови карт шуму, відповідно до загальноприйнятої практики геоінформаційних досліджень, ділилися на два послідовних етапи - польовий і камеральний.
Проектування було багатоваріантним; розглядувалися, розраховувалися та будувалися різноманітні можливі варіанти побудови карти
шуму.
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Просторові карти шуму можуть являти собою сукупність просторових фігур, що зображують нормативні рівні звуку для об'єктів в оточенні джерела шуму в декількох площинах (тривимірний простір), основа котрих (тобто площина, що лежить у двох вимірах), паралельна
поверхні ґрунту, а третій вимір являє собою висоту над поверхнею
ґрунту. Тобто це подібно картографічному зображенню рельєфу поверхні. Відстань між площинами може бути обрана залежно від бажаного ступеня точності розв'язуваного завдання.
Для побудови карти шуму в просторі потребувалося в обраній
системі визначити координати всіх ДШ й розрахункових точок, а також об'єктів, здатних вплинути на характер поширення звукових
хвиль.
В результаті наших досліджень побудовано карту шуму на території Салтівського трамвайного депо м. Харкова.
ОПТИМІЗАЦІЯ ШУМОВОГО РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇЇ
САЛТІВСЬКОГО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ В М. ХАРКІВ
Сіда А.І.
Науковий керівник – Абракітов В.Е., канд. техн. наук, доцент
В умовах міської «тісноти» об'єкти міської інфраструктури є значними джерелами міського шуму. Вони наносять значний соціальноекономічний збиток на розташованих поблизу територіях й вимагають
до себе особливої уваги у галузі шумозахисту.
Метою наших досліджень стала побудова нами карти розподілу
шуму на ділянці в районі трамвайного депо в житловому масиві Салтівка в м. Харкові.
Всі дослідження проводилися за єдиною послідовністю. На першому етапі використалися переносні прилади - шумомір і кишеньковий персональний комп’ютер (КПК), а також програмне забезпечення
ArcPad 10. Дослідник (автор дисертації) висувався в контрольну точку
на місцевості, включав GPS-приймач КПК і по сигналах із супутника
здійснював GPS-навігацію. Точні дані про місцезнаходження усередині КПК автоматично передавалися в програму ArcPad для PocketPC.
Після проведення натурних досліджень було здійснено камеральну обробку результатів, тобто побудована карта шуму сама по собі.
В результаті з застосуванням методів картографічної алгебри за
допомогою функції калькулятора растрів було одержано модель шумового впливу трамваю на міське середовище. Зони акустичного дискомфорту були виявлені та візуалізовані на карті шуму; вони означені
білим кольором. Також адекватним чином було вивчене сучасне ста224

новище (тобто шумовий режим тієї ж самої території при відсутності
трамваю).
Побудова карт шуму, їхнє детальне вивчення, і розробка (на базі
попереднього тому аналізу отриманих у результаті моделювання відомостей) належних заходів щодо оптимізації акустичного клімату урбанізованих територій дозволяє вирішити безліч екологічних проблем,
пов'язаних із шумовим забрудненням навколишнього середовища, і
забезпечити акустичний комфорт Людини в місцях її проживання.
ВИМОГИ ДО ЗНИЖЕННЯ ШУМУ ДЛЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
ТА СЕЛЬБИЩНОЇ ТЕРИТОРІЇ
Еприкян Е.Е.
Науковий керівник – Білим П.А., канд. хім. наук, доцент
Технологічне обладнання, таке як: системи вентиляції, насоси,
компресори, градирні, є джерелом постійного широкосмугового шуму.
Розглянуті джерела шуму мають дві відмінні риси які пов'язані з місцем його установки. Перша з них розташування на покрівлі або фасаді
житлових або адміністративних будівель, друга безпосередня близькість джерела до захищається, тому що дане обладнання безпосередньо пов'язане з функціонуванням інженерних систем будівель і споруд.
Таким чином, виникають дві проблеми, які потребують вирішення з
акустичної точки зору: найменше зниження рівнів шуму через акустичної дивергенції і випромінювання звуку з багаторазовим відбиттям
від найближчих огороджувальних конструкцій. Аналіз нормативної
документації і технічної літератури, пов'язаної з вимогами до шумових
характеристик технологічного обладнання, показав, що вимоги встановлені тільки для електричних машин [1] і трансформаторного обладнання [2]. Зважаючи на відсутність норм і класифікації обладнання з
точки зору шумового впливу виникає серйозна проблема при якій виробництво без вимог до шумових характеристик, а також вибір установки даних систем призводить до підвищених рівнів шуму в місцях
нормування.
Всі вироблені на сьогоднішній день вентиляційні системи з точки
зору технічного призначення а також з точки зору шумового впливу
можна поділити на три основні класи:
1. Моноблочні агрегати. До даного класу пропонується віднести
обладнання відкрито встановлюється в використовуваному приміщенні і призначений для обробки та кондиціонування повітря. Основними
представниками даного класу є віконні і мобільні кондиціонери. Високий рівень шуму від даного класу джерел обумовлений тим, що всі
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джерела шуму (вентилятор і компресор) розташовані безпосередньо в
нормуемом приміщенні.
2. Спліт-системи. До даного класу пропонується віднести обладнання принцип дії якого заснований на кондиціонуванні повітря з використанням в якості охолоджуючої рідини воду або масло. Дані пристрої характеризуються нижчим рівнем шуму через те, що компресор
винесено з кондиціонером приміщення і шум створюється тільки за
рахунок роботи вентилятора.
3. Чиллери. Агрегати встановлюються за переділами нормованих
приміщень і подають із кондиціонерами повітря по системі повітроводів в нормовані приміщення.
Всі вироблені на сьогоднішній день вентиляційні системи не підлягають обов'язковому контролю і не мають вимоги до шумових характеристик. Виправлення цієї ситуації дозволить обмежити виробництво високошумного обладнання і визначити загальну концепцію і класифікацію даних пристроїв з точки зору шумового впливу, провести їх
технічне нормування. Даний крок призведе до дотримання санітарних
норм шуму на робочих місцях і на сельбищної території в місцях їх
установки.
Нормованими характеристиками приймаємо:
- Корегований рівень звукової потужності Lw, дБА;
- Октавний рівень звукової потужності, Lw, дБ;
- Октавні рівні звукового тиску на опорному відстані, Lp, дБА.
Гранично допустимі значення рівнів шуму можливе визначати,
вирішуючи систему лінійних алгебраїчних рівнянь.
Таким чином, можливе проведення нормування гранично допустимих шумових характеристик обладнання з метою виконання
вимог санітарного законодавства.
Розгляд особливостей технологічне обладнання, зокрема вентиляційного, показало, що можлива його класифікація як з точки зору
функціональних особливостей, так і з точки зору шумового впливу.
Розроблено і приведена первинна класифікація. Аналіз джерел нормативної документації показав наявність суттєвих прогалин в даній області, що призводить до виробництва обладнання з високими шумовими
характеристиками. Для вирішення даної задачі може бути запропоновано метод розрахунку гранично допустимих шумових характеристик,
який дозволить провести рішення поставленого завдання в першому
наближенні.
Література
1. ДСТУ ГОСТ 2582:2017 Машины электрические вращающиеся тяговые. Часть
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2. ДСТУ 2103-92 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля.

ЗАСТОСУВАННЯ ШУМОЗАХИСНИХ ЕКРАНІВ НА ОСНОВІ
СУЧАСНИХ ЗВУКОІЗОЛЮЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ
ВИРОБНИЦТВІ ЦЕГЛИ
Картавцева А.М.
Науковий керівник – Білим П.А., канд. хім. наук, доцент
Звукоізоляція - це здатність конструкції не пропускати звукову
енергію за її межі. Звукоізоляція може здійснюватися за рахунок використання як звуковідбивальних, так звукопоглинальних матеріалів.
Звуковідбивання - здатність матеріалів відображати падаючу на них
звукову енергію, яка оцінюється коефіцієнтів відбиття. Доброю звуковідбивальною здатністю володіють щільні гладкі матеріали: металеві
листи, текстоліт, скло та ін. Але вони або непрозорі, або, як скло через
низьку міцності непридатні для реалізації в умовах виробництва. Із
сучасних матеріалів вимогам, що пред'являються для сучасних технологічних процесів відповідає стільниковий полікарбонат.
Стільниковий полікарбонат свою назву отримав через свою внутрішньої структури за формою, розділеної осередками (стільниками), в
яких повітря забезпечує високі теплоізоляційні властивості, а ребра
жорсткості - велику конструктивну міцність стільникового полікарбонату при відносно невеликій вазі. Листи стільникового полікарбонату
складаються з двох або більше тонких паралельних пластин і перегородок між ними. Стільниковий полікарбонат має малу питому вагу (від
1,5 до 3,5 кг / м2). Це в 10 разів менше, ніж скло, і в 3 рази менше, ніж
акрил. Вага стільникового полікарбонату в 16 разів менше ваги звичайного скла аналогічної товщини, в 6 разів - акрилового скла. Пожежна безпека стільникового полікарбонату характеризує уповільнене
загоряння і малу емісію отруйних газів, температура займання 570 ° C,
а підданий впливу відкритого вогню він плавиться, утворюючи нешкідливі пластівці. Властивість удароміцності в поєднанні з малою вагою
робить полікарбонатні панелі ідеальним безпечним конструкційним
матеріалом [1].
Основним конструктивним елементом промислової звукоізоляції
є плоский екран. Звукоізоляція плоского екрану заданої товщини в
широкому діапазоні частот тим більше, чим більше його щільність q і
фактор вібропоглинання ηE (η - коефіцієнт втрат, Е - модуль пружності) і чим менше відношення E / q. За всіма цими показниками полікарбонат є найбільш оптимальним звукоізолюючим матеріалом, ніж такий
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звукоізоляційний матеріал як фанера, а за значеннями величин ηE і E /
q він перевершує сталь (один з найбільш ефективних сучасних звукоізолюючих матеріалів) [2].
Результати вимірювання коефіцієнтів звукопоглинання стільникового полікарбонату показали, що він не може бути віднесений до
звукопоглинальним матеріалами (коефіцієнт звукопоглинання ~ 0,01).
Тому при використанні його в конструкціях екранування звукопоглинання можна не враховувати [3].
Виходячи з умов необхідного зниження рівня шуму на робочих
місцях по обробці цегли з урахуванням індивідуальних вимог ергономіки на них і вимог мінімізації витрат, були виготовлені і встановлені
звукоізоляційні екрани з 4-х мм стільникового полікарбонату, що дозволили знизити рівень щума з 85.7 дБА до 77,1 дБА.
Проведені перевірочні інструментальні заміри рівнів шуму в розрахункових точках з урахуванням виконання будівельно-акустичних
заходів. Запропоновані заходи по встановленню акустичних екранів
дозволили знизити еквівалентний рівень шуму на робочих місцях, відносну змінну дозу шуму і, відповідно, збільшити безпечний стаж роботи до 40 років.
Організація робочих місць з допустимими умовами праці, дозволить виключити з фінансово-економічного балансу підприємства, витрати, зумовлені системою компенсацій і доплат за роботу у шкідливих умовах праці, законодавчо гарантовані працівникам державою
(скорочений робочий день, додаткова оплачувана відпустка, доплати
за шкідливі умови праці, витрати на періодичні медичні огляди).
Література
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ФОРМУВАННЯ АКУСТИЧНОГО ПОЛЯ В КАБІНАХ БДМ
Лауер Л.В.,Тарусіна К.В.
Науковий керівник – Заіченко В.І., канд. техн. наук, доцент
У приміщеннях малого об'єму, а це кабіни різних будівельнодорожніх машин (БДМ) мають місце специфічні процеси поширення
повітряного шуму. Повітряним шляхом шум потрапляє в кабіну через
елементи огорожі, щілини, отвори, прорізи. Існує кілька теорій, на підставі яких розглядаються звукові процеси в повітряному середовищі
приміщень обмежених обсягів, що представляють собою складну коливальну систему.
Найбільше застосування для аналітичного опису хвильових процесів знайшла статична теорія акустики. Ця теорія не розглядає складних акустичних явищ, допускає певну ідеалізацію фізичних процесів в
приміщенні і повністю відходить від хвильової природи звуку. Статична теорія розглядає випадкові стаціонарні ергодичні процеси і ґрунтується на припущенні про рівно вірогідному поширенні звукових
хвиль в будь-яку точку приміщення.
Звукове поле в приміщенні кабін різних машин можна розглядати
як дифузне і ізотропне, так як Lmin> 3λ, де Lmin – мінімальний лінійний
розмір приміщення, а λ – довжина звукової хвилі. Щільність енергії
повного звукового поля в малих приміщеннях складається з щільності
енергій прямого і відбитого звуку різних джерел. І застосування статичної теорії поширення повітряного шуму, в даному випадку, дає можливість використовувати метод енергетичного складання сигналів, що
дозволяє всі розрахунки звести до логарифмуванню. Тому застосування статичної теорії є найбільш прийнятним для виведення аналітичних
залежностей поширення повітряного шуму і очікуваної шумності в
приміщеннях малого об'єму.
Для визначення очікуваної шумності на робочому місці оператора
машини використовуємо уявлення про дифузне поле. Тоді задачу проникнення звуку в приміщення кабіни з боку численних джерел шуму
машини будемо вирішувати наступним чином.
Якщо інтенсивність звуку на огороджувальної поверхні:
I = W (0,5r2 + 4 / В),
тоді звукова потужність, що проходить в приміщення через огородження дорівнює:
Wпр = I • α • Στi • Si,
де – W – акустична потужність джерела звуку;
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r – відстань від джерела до ізолюються приміщення;
В – постійна шумного приміщення;
α – середній коефіцієнт поглинання обгороджує;
τi – коефіцієнт звукопровідності і-тої огороджувальної поверхні
площею Si.
Подальші розрахунки зводяться до обчислення рівнів звукової
потужності та рівнів звуку на робочому місці оператора шляхом логарифмування з урахуванням усіх параметрів, що характеризують приміщення малого об'єму.
Література
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КОМПОЗИЦІЇ ШУМОІЗОЛЮЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БДМ
Тарусіна К.В., Лауер Л.В.
Науковий керівник – Заіченко В.І., канд. техн. наук, доцент
За останні роки інтерес до створення і впровадження принципово
нових конструкційних матеріалів, які володіють підвищеними механічними та акустичними якостями по відношенню з традиційними матеріалами значно виріс. Широко ведеться пошук і розробка нових, більш
ефективних експлуатаційно-стійких вібропоглинаючих тонколистових
матеріалів з неметалевими, металевими і комбінованим шаровим покриттям. Тому дослідження нових композиційних матеріалів шарової
структури, здатних розсіювати енергію коливань , дуже актуальні.
Сучасні кабіни будівельно-дорожніх машин (БДМ), як правило,
складаються з металевих листів товщиною 1,5-2 мм і скла товщиною
~5 мм. Самі по собі ці елементи володіють значною звукоізоляцією,
котра складає 16-30 дБ в діапазоні частот 125-8000 Гц. В той же час
середня звукоізоляція кабін з цих елементів складає на цих частотах 515 дБ, що значно недостатньо для втримання санітарно-гігієничних
норм. На більшості БДМ використання традиційних засобів захисту
від шуму скрутно із-за специфіки конструктивного виконання, а також
вимог до об'ємів і масам шумозахисту, який використовується. Особливістю процесів шумоутворення є випромінювання звука пластинами
в замкнутий об'єм, де знаходиться робоче місце оператора. Прийнятим
методом захисту від шуму є встановлення м'яких акустичних екранів
чи звукоізоляційних перегородок на поверхні, що випромінюють звук.
Такі конструкції виконуються багатошаровими і працюють вони на
декількох принципах шумоглушіння: знижають звуковипромінювання
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шляхом вібродемпфування; зменшують реверберацію в приміщенні
шляхом звукопоглинання, а також ізолюють звук випромінювача від
робочого місця[1,2].
Завдання вибору ефективного комбінованого шумозахисту полягало в знаходженні матеріалу з більшим коефіцієнтом звукопоглинання і малою звукопровідністю , яке володіє демпфуючими і механічними якостями.
Як виявили дослідження такими якостями володіють шарові металеві композиції, отримані шляхом зварювання конструкційних матеріалів зі сплавами, які володіють пластичністю (цинк, алюміній та
інш.). Композиційні матеріали по відношенню до сталевих пластин
володіють підвищеною демпфуючею спроможністю. Швидкість затухання звуку в шарових металевих композиціях в 4-5 разів більше ніж в
сталевій пластині. Найбільшою демпфуючою спроможністю характеризується композит пластичний сплав-сталева пластина-пластичний
сплав. Швидкість затухання звуку на середніх і високих частотах нормуємого діапазону складає в середньому 5 дБ/с, тоді як у сталевій пластині – 1 дБ/с. Найбільш ефективно і доцільно використовувати композиційні матеріали в яких об’ємна доля пластичних сплавів складає
50-75%. Шарові металеві композиції, наряду з підвищеною демпфуючою спроможністю, володіють також високими механічними якостями,
які перевищують вихідні складових матеріалів.
Таким чином, шарові металеві композиції володіють достатньо
високими демпфуючими і механічними якостями, що дозволяє використовувати їх для виготовлення конструкцій БДМ з підвищеними
шумовими і вібраційними характеристиками.
Література
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ГІГІЄНА ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ. ОСОБЛИВОСТІ,
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
Малінка О.С.
Науковий керівник – Сєріков Я.О., канд. техн. наук, доцент
Робота на висоті відноситься до категорії робіт з підвищеною небезпекою. Роботами на висоті вважаються роботи, при яких робітник
знаходиться на висоті 1,3 метрів і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу і на відстані менше 2 метрів від межі пе231

репаду по висоті. Головною небезпекою для робітників при виконанні
робіт є розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі. А також існують супутні небезпечні виробничі фактори при
роботі на висоті: небезпека виникнення порізів склом або іншими гострими предметами, небезпека одержання електротравми при недотриманні норм електробезпеки, небезпека отримання опіків при недотриманні вимог норм пожежної безпеки. У зв’язку з цим виникає великий
ризик падіння працівника з висота або падіння предметів на працівників, які перебувають знизу в безпосередній близькості. Існують декілька причин падіння працівників з висоти:
- Технічні - причини падіння, пов'язані з відсутністю огорож,
не застосуванням запобіжних поясів; установка нестійких риштувань,
настилів, колисок, сходів і драбин низької якості з недостатньою міцністю;
- Технологічні - причини падіння, пов'язані з неправильною
технологією виконання робіт;
- Людські – причини падіння, пов'язані з порушенням координації рухів працівника, втратою самовладання, рівноваги, необережне або неакуратне виконання робіт, раптове погіршення стану здоров'я;
- Метеорологічні – причини падіння, пов'язані з погодними
умовами: пориви вітру, знижена або підвищена температура навколишнього середовища, дощ, сніг, туман.
- Виходячи з існуючих небезпечних факторів до роботи на
висоті можуть бути допущені тільки працівники, у віці старше 18 років
і не старше 60 років, які пройшли медичний огляд, а також вивчили
інструкції з охорони праці при роботі на висоті, а також отримали
вступний та первинний інструктаж на робочому місці. Також у кожного працівника який працює на висоті повинні бути : запобіжний пояс з
незалежно закріплювальними стропами, будівельна каска, спеціальний
одяг, захисні окуляри, захисні рукавиці, спеціальне взуття, засоби для
захисту органів дихання відповідно виконуваних робіт. Всі засоби індивідуального захисту повинні бути з сертифікатами якості. Все допоміжне обладнання повинно бути оглянуто перед використанням на
справність, а також мати сертифікати якості.
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БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ВЕРХОЛАЗНИХ РОБІТ
Малінка О.С.
Науковий керівник – Сєріков Я.О., канд. техн. наук, доцент
Роботи, які проводяться на висоті більше 5 метрів від поверхні
землі, перекриття або робочого настилу, вважаються верхолазними.
Вони відносяться до категорії робіт з підвищеною небезпекою. Дані
роботи проводяться безпосередньо з конструкцій або обладнання при
монтажі або ремонті. Головною небезпекою для робітників при виконанні робіт є розташування робочого місця на значній висоті відносно
поверхні землі. А також існують супутні небезпечні виробничі фактори при роботі на висоті: небезпека виникнення порізів склом або іншими гострими предметами, небезпека одержання електротравми при
недотриманні норм електробезпеки, небезпека отримання опіків при
недотриманні вимог норм пожежної безпеки.
При проведенні робіт на висоті, слід до початку робіт встановлювати огорожі і позначати межі небезпечних зон. При необхідності організації робіт на висоті в місцях, де є рух людей, а огорожу встановити неможливо, необхідно призначати другого працівника для охорони
місця проведення роботи з метою запобігання випадкових зіткнень із
засобами підйому на висоту і виключення потрапляння людей до зони
можливого падіння і відльоту предметів з висоти. Тому, до початку
робіт необхідно визначити і позначити зону можливого відльоту падаючих предметів.
На елементах конструкцій огорож повинні бути відсутні гострі
кути, ріжучі кромки, задирки. Також особливу увагу треба приділяти
погодним умовам під час виконання робіт на висоті. Не допускається
проведення робіт на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 15
м/с і більше, а також при ожеледиці, грозі або тумані. Під час роботи
на висоті необхідно суворо дотримуватися режиму праці та відпочинку, встановлених правилами внутрішнього трудового розпорядку. При
виконанні робіт передбачається можливість проведення заходів щодо
екстреної евакуації людей у разі виникнення пожежі або аварії. Засоби
оповіщення про пожежу повинні бути справними і достатніми для гарантованого оповіщення всіх працівників на робочих місцях, включаючи тимчасові. У залежності від виду виконуваної роботи на висоті,
робітнику слід дотримуватися вимог правил використання індивідуальних засобів захисту і вживаного устаткування та інструменту. Після
закінчення виконання робіт, робітникам потрібно прибрати засоби виконання роботи, огорожі та засоби підйому на висоту до передбачено-
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го для їх зберігання місця. Прибрати засоби індивідуального захисту та
допоміжний інструмент, а також ретельно вимити руки.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ОБСТЕЖЕННЯ МІСЦЕВОСТІ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНОСУ СПОРУД ВИБУХОВИМ
СПОСОБОМ
Безус В.О.
Науковий керівник – Барбашин В.В., канд.техн.наук, доцент
Актуальність проблеми. В сучасних умовах життєдіяльності
України виникають завдання щодо необхідності проведення певних
видів робіт, які пов’язані з частковим або повним демонтажем
об’єктів. Спад економіки в державі за останні десятиріччя, внутрішньо
та зовнішньополітичні події останніх років при призвели до того, що
з’явилось велика кількість споруд, на яких необхідно провести роботи
щодо: розбору споруд та їх елементів при проведенні реконструкцій;
руйнування елементів будівельних конструкцій при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; руйнування елементів конструкцій для
проведення робіт щодо відновлення господарської діяльності на звільнених територіях та ін. Ці роботи відрізняються великою трудомісткістю і в значній мірі визначають тривалість відновлювальних робіт в
цілому.
Наукова новизна роботи. Вдосконалення організації зносу споруд вибуховим способом з використанням «квадрокоптеру», який
оснащено спеціальним обладнанням, що пов’язане з програмним продуктом (моделювання зображення з прив’язкою характеристик
об’єкту, рельєфу у 3d модель з високою деталізацією), для розрахунків
та прийняття рішення щодо організації зносу споруд.
Мета роботи. Покращення отримання вихідних характеристик
щодо обстеження об’єкту з можливістю високої їх деталізації для проведення розрахунків при виконання зносу споруд вибуховим способом
та підвищення ймовірності прийняття правильного рішення керівником підривних робіт.
Методи та результати дослідження. При проведенні повного
або часткового руйнування споруд або їх елементів залучаються людські ресурси, засоби механізації, різноманітна техніка. Всього можна
виділити сім основних способів руйнування матеріалів будівельних
конструкцій:
1. Механічний (ручний, напівмеханізовані, механізований);
2. Гідравлічний (потік рідини високого тиску);
3. Електромагнітний (лазер, високовольтний пробій та ін.);
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4. Хімічний (розширюються суміші);
5. Термічний (газове різання, термічні різаки, термобур);
6. Вибуховий (заряди вибухової речовини);
7. Комбінований (гідровибух, термогідробури та ін.).
Кожний з перерахованих способів має свої позитивні та негативні
характеристики. Так, в порівнянні з механізованим способом розбирання залізобетонних фундаментів за допомогою пневматичних відбійних молотків використання вибухового способу забезпечує зниження витрат праці в 8-10 разів, а вартості робіт в 2-4 рази. Вибуховий
метод розбирання споруд забезпечує мінімальні терміни виконання
робіт і дає істотний економічний ефект (менші трудовитрати, скорочення простою технологічного обладнання та ін).
При проведенні зносу споруд вибуховим способом, алгоритм дії
спеціалізованих підрозділів включає наступні види робіт: вивчення
місцевості; обстеження об’єктів; загальні розрахунки параметрів підривних робіт; способи підривання, схеми підривної мережі, конструкції зарядів; методики розрахунку інтервалів уповільнення та прийняті
інтервали; параметри розміщення свердловин, витратні коефіцієнти та
розрахункові показники вибухів; методики розрахунку безпечних відстаней; підривні методи подрібнення негабаритів; типовий порядок і
організацію робіт щодо ліквідації зарядів, які не спрацювали; конкретні заходи щодо безпечної організації бурових і підривних робіт; визначення постів охорони небезпечної зони; визначення місць укриття людей поза небезпечною зоною.
Всі ці роботи та розрахунки, які мають обсяг біля 20% загальних
робіт, базуються на ретельному вивченні об’єкту щодо прийняття рішення на виконання підривних робіт. Наявність великої площі об’єкту,
складної форми, важко доступність до об’єкту або його деяких частин,
складність рельєфу – все це ускладнює роботу та знижує ймовірність
прийняття правильного рішення керівником підривних робіт. З метою
покращення отримання вхідних характеристик щодо обстеження
об’єкту з можливістю високої їх деталізації пропонується використовувати «квадрокоптер», що оснащено відеокамерою пов’язаною з програмним продуктом – комплекс «Квадротопограф». Програмний продукт моделює зображення, що обстежується, у 3d модель з прив’язкою
до місцевості.
Висновки. У роботі проведено загальний аналіз способів демонтажу об’єктів, аналіз загальної організації зносу споруд вибуховим
способом та запропоновано спосіб вдосконалення організації зносу
споруд вибуховим способом, який базується на покращенні отримання
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вихідних характеристик щодо обстеження об’єкту з можливістю їх
високої деталізації.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ОБСТЕЖЕННЯ МІСЦЕВОСТІ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ НА
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Карасенко Ю.В.
Науковий керівник – Барбашин В.В., канд.техн.наук, доцент
Актуальність проблеми. Протягом 2018 року на залізничних
переїздах і коліях в Україні сталося 60 дорожньо-транспортних пригод, у тому числі 51 випадок ДТП стався на переїздах і 9 - на коліях
поза переїздами, в результаті аварій загинули 15 осіб і 26 отримали
травми. Основними причинами аварій та катастроф на залізничному
транспорті є: несправності колій рухомого складу; засобів сигналізації,
централізації та блокування; помилки диспетчерів; неуважність та халатність машиністів. Найчастіше виникають надзвичайні ситуації (НС)
при сходженні рухомого складу з колій, зіткненнях, наїздах на перепони на переїздах, при пожежах та вибухах безпосередньо у вагонах. Не
виключаються розмиви залізничних колій, обвали, осипи, зсуви, затоплення. При перевезенні небезпечних вантажів, таких як гази, легкозаймисті, вибухонебезпечні, ядучі, отруйні та радіоактивні речовини,
виникають вибухи, пожежі цистерн та інших вагонів. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій, розглянутих вище, дія яких, як правило, призводить до руйнування корпусу вагону або контейнеру небезпечного вантажу. При цьому виникає небезпека викиду, виливу небезпечних речовин, дія яких ускладнює роботу щодо обстеження місцевості з метою прийняття рішення реагування на НС.
Наукова новизна роботи. Вдосконалення організації обстеження місцевості з використанням «квадрокоптеру», який оснащено спеціальним обладнанням, що пов’язане з програмним забезпеченням (моделювання зони забруднення місцевості з урахуванням рельєфу у 3d
моделі з високою деталізацією), для прийняття рішення щодо дій в
осередку ураження та розрахунку сил та засобів для організації аварійно-рятувальних робіт на залізничному транспорті.
Мета роботи. Покращення отримання вихідних характеристик
щодо обстеження місцевості з можливістю високої їх деталізації для
організації аварійно-рятувальних робіт на залізничному транспорті при
перевезенні небезпечних вантажів
Методи та результати дослідження. Для визначення обстановки, що виникла після аварії на залізниці, висилаються розвідувальні
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підрозділи, які спільно з диспетчерами центрального пункту рухомого
складу (ЦПРС) повинні з’ясувати: місце знаходження пошкодженого
рухомого складу, наявність під’їзних шляхів; заходи, вжиті для розчеплення рухомого складу і евакуації сусідніх вагонів, поїздів; наявність
струму в електроконтактних проводах над місцем пожежі, а також
бригади для зняття залишкової напруги і маневреного локомотиву; час
відправлення пожежних і ремонтних поїздів до місця аварії. Розвідувальні підрозділи також виявляють ділянки хімічного, радіаційного і
бактеріологічного (біологічного) ураження, звертаючи увагу на займання і витік небезпечних речовин, пошкодження тари або рухомого
складу з небезпечним вантажем, отруєння, опіки, захворювання людей
і тварин. Начальник загону після одержання даних розвідки оцінює
обстановку, приймає рішення і віддає розпорядження, в якому визначає межі небезпечної зони, заходи щодо її огородження і оточення,
організації медичної допомоги, а також порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт та заходів безпеки. Управління загону
у разі хімічного зараження розробляє план ліквідації його наслідків, у
якому залежно від масштабів і характеру зараження, міститься коротка
характеристика осередку ураження і визначені сили та засоби для ліквідації наслідків аварії, порядок їх використання, завдання підрозділів
і формувань, черговість робіт, способи нейтралізації в осередку ураження, заходи для організації контролю за нейтралізацією (дегазацією)
місцевості, об’єктів зовнішнього середовища, техніки і транспорту,
медичного забезпечення, безпеки, управління, а також порядок подання донесення. Під час проведення загоном рятувальних та інших невідкладних робіт на транспорті пропонується використанням «квадрокоптеру», який оснащено спеціальним обладнанням (відеокамерою,
тепловізорем, газоаналізатором), що пов’язане з програмним забезпеченням (моделювання зони забруднення місцевості з урахуванням рельєфу у 3d моделі з високою деталізацією), для прийняття рішення
щодо дій в осередку ураження та розрахунку сил та засобів для організації аварійно-рятувальних робіт.
Висновки. У роботі проведено загальний аналіз надзвичайних
ситуацій, загальний порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт та заходів безпеки на залізничному транспорті та запропоновано спосіб вдосконалення організації аварійно-рятувальних робіт, який базується на покращенні отримання вихідних характеристик
щодо обстеження об’єкту з можливістю їх високої деталізації для прийняття рішення на виконання організаційних, інженерно-технічних
задач.
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ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ
У БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ
Ткаченко М.О.
Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент
Деформаційні шви є важливою складовою конструктивної надійності будівель і споруд переважної більшості типів. Тому улаштуванню деформаційних швів приділяється особлива увага у процесі проектування і будівництва будівель. Необхідно розуміти, що будь-яка будівля, яка зовні здається монолітною і нерухомою, досить часто піддається істотним деформаціям. Їх спричиняють різноманітні зовнішні
впливи і внутрішні зміни у структурі матеріалів. Зокрема, серед основних причин деформації стін можуть виступати:
– перепади температури навколишнього повітря;
– нерівномірне осідання ґрунту під вагою будівлі;
– сейсмічні та вібраційні навантаження тощо.
У результаті нерівномірної деформації різних ділянок конструкцій може виникати ситуація, коли утворюються надлишкові напруги,
які перевищують межу міцності матеріалу, у результаті чого
з’являються тріщини. Вони можуть не просто негативно відбиватися
на дизайні фасаду, але і значно погіршувати умови у внутрішніх приміщеннях, оскільки тріщини стін порушують їх захисну та ізоляційну
функцію. Ще небезпечнішим є поява тріщин у несучих стінах, оскільки це може призводити до зниження загальної конструктивної стійкості будівлі.
У загальному вигляді деформаційний шов являє собою спеціально сформований зазор між двома або більше сполучених елементів
конструкції, який загерметизований відповідно до вимог експлуатації.
У конструкції деформаційного шва розрізняють його протяжність і
форму, а також внутрішні бічні поверхні шва і кромки шва. Ущільнювальний елемент деформаційного шва характеризується таким параметром, як глибина заповнення, значення якого грає важливу роль при
використанні мастик і герметиків.
Одним з ключових параметрів є кількість відсіків, на які має розбиватися будівля для ефективної компенсації напруги. Відповідно, від
кількості відсіків залежить і відстань між деформаційними швами. При
цьому розташування деформаційних швів повинно бути вибрано таким
чином, щоб вони розміщувалися в областях концентрації внутрішніх
напружень.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ
У КЕРАМІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Мураховська О.О.
Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент
Зростання виробництва підприємств видобувних галузей промисловості та металургії, неминуче супроводжується зростанням утворення відходів. Тому утилізація техногенних відходів є однією з найважливіших задач у світі. Виробництво будівельної кераміки є одним з
найбільш матеріалоємних, тому у цій галузі перспективним є використання техногенних відходів, здатних виконувати різні функції: флюсуючу, армуючу, забарвлюючу тощо. Багаторічний досвід доводить
перспективність широкого залучення гірничо-промислових відходів,
що дозволяють інтенсифікувати процеси спікання та фазоутворення
клінкерної кераміки за умов енергоощадного випалу, а також отримати
широку кольорову гаму виробів, відповідно до вимог ринку будівельних матеріалів. Розробка нових ефективних ресурсоощадних технологій із застосуванням нових видів мінеральної сировини дозволить вітчизняним підприємствам виключити далекі перевезення, суттєво зменшити виробничі витрати та збільшити конкурентоспроможність продукції. Широке впровадження практики використання гірничопромислових відходів у технології клінкерних керамічних матеріалів сприятиме комплексному використанню природних ресурсів, що є одним із
основних умов раціонального природокористування. Відходи, що
утворюються при переробці гранітних порід (бутовий камінь і щебінь)
називають відсівами. Видобування та обробка гранітів, сієнітів, габро,
діабазів, лабрадоритів ведеться в Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях України. Тільки по наближеним оцінками загальний обсяг відсівів, що
утворюються щорічно на підприємствах гірничо-видобувного комплексу, становить близько 15 млн. м3. Гранітні відсіви є найменш затребуваною фракцією відходів каменедробіння, яка найчастіше застосовується для посипання паркових і садових доріжок і облаштування тенісних кортів тощо. Виробництво оздоблювального каменю також є
джерелом утворення величезної кількості відходів. Так, під час блочного видобування в кар’єрі вихід товарного блоку складає 32 % та,
відповідно, відходи – 68 %. Використання відсівів як мінеральної сировини є безумовно перспективним у технології будівельної кераміки
та композиційних матеріалів.
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СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ
Удовиченко І.В.
Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент
На основі середньо-, помірно- і малопластичних глин можливо
отримати пористо-пустотілу цеглу, камені, а також великоформатних
блоки зі щільністю від 750 до 950 кг/м3 при міцності від 75 до 150
кг/см2 і теплопровідності від 0,145 до 0,185 Вт / (м×С). Для отримання
пористості у шихту додають лушпиння гречки, деревну тирсу або активний мул у кількості до 20-56% обсягу шихти. Використання таких
домішок вимагає додаткових значних площ на цегельному заводі для
організації зберігання в спеціальних запасниках сировини і значних
енерговитрат на сушку. Крім того, домішки не однорідні за складом.
Для обробки рослинної сировини використовують мильні луги, і у
процесі сушіння відбувається часткова міграція електроліту на поверхню зразків із утворенням висолів, які після випалу залишаються на
поверхні цегли, погіршуючи естетичні властивості, як цегли, так і цегляної стіни, викладеної з нього. Крім того, у процесі випалу через це
відбувається нерівномірне спікання цегли за об’ємом. Як наслідок цього – великий розбіг по міцності у цегли і зниження морозостійкості до
марки F25. Наявність таких висолів призводить до додаткових витрат і
необхідності очищення фасаду будівлі з цегли. Крім того, у складі лугу
є хлористий натрій (NaCl), який при сушінні і випалі виділяє агресивні
іони хлору, що викликають хімічну газову корозію металевих конструкцій технологічного обладнання. Це пов’язано з тим, що іон хлору є
енергійним прискорювачем, який руйнує захисні плівки на металах.
Відомо, що будь-який метал (крім платини і її аналогів), відбираючи у
іонів хлору зайві електрони, швидко кородує і руйнується. Значним
недоліком лугу є також те, що він є водним розчином, який у зимовий
час при негативних температурах може промерзати і тому вимагає
спеціального автотранспортного обладнання, забезпеченого ємностями
із підігрівом.
Використання перлітового піска для отримання ефективної цегли
дозволяє уникнути недоліків, притаманним іншим домішкам. Це сипучий, пористий, пухкий, легкий, довговічний матеріал. Температура
застосування перліту – від мінус 200 до 900 °С. Окрім високих тепло- і
звукоізоляційних властивостей, він має високу всмоктуючу здатність.
Перліт не схильний до розкладання і гниття під дією мікроорганізмів,
не є сприятливим середовищем для комах і гризунів.
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ЕКОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНОГІГІЄНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ
Голобородько В.В.
Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент
Гігієнічна безпека будівельних матеріалів для людини визначається комплексом санітарно-гігієнічних характеристик, що визначають
потенційну небезпеку матеріалу для здоров’я людини, відповідність
гігієнічним вимогам, які пред’являються до матеріалів або виробів
конкретного призначення. Небезпека матеріалу може проявлятися внаслідок забруднення навколишнього середовища, наприклад, повітря у
приміщенні, або за рахунок безпосереднього контакту з людиною. Забруднення середовища, що контактує з поверхнею будівельних матеріалів, відбувається газоподібними речовинами та твердими часточками
пилу, які утворюються за допомогою тертя.
Останні дослідження показали, що для житлового будівництва
при виборі матеріалів потрібно враховувати, що значення максимально
допустимих концентрацій (НДК) токсичних речовин повинні бути
зменшені у сотні разів відповідно до їхніх властивостей.
Несприятливий вплив будівельних полімерних матеріалів на організм людини, обумовлений переважно виділенням шкідливих речовин у зовнішню середовище у процесі експлуатації виробів, практично
можна усунути тільки шляхом видалення такого матеріалу із приміщення. Щоб уникнути таких дій, необхідно вже на стадії проектування
визначити правильний вибір і закладати у проект тільки безпечні для
людини матеріали. Це буде орієнтувати та стимулювати виробників на
випуск екологічних матеріалів. У спеціальних ситуаціях, наприклад у
промислових будинках, у разі, якщо немає альтернативних варіантів
застосування матеріалів, що забезпечують задані експлуатаційнотехнічні властивості, для певного функціонального призначення тимчасово допускається використання таких спеціальних матеріалів, але в
цьому разі потрібно контролювати концентрації шкідливих речовин,
виділених ними у приміщення. Найбільшу небезпеку становлять полімерні (синтетичні) будівельні матеріали та матеріали на мінеральних
в’яжучих, отримані з використанням відходів промисловості.
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НАНОТЕХНОЛОГІЇ У БУДІВНИЦТВІ
Мельніков В.Ю.
Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент
Учені всього світу одностайно називають нанотехнології найперспективнішим розробками XXI століття. Саме цій галузі фундаментальної та прикладної науки належить важлива роль у світовому економічному й соціальному розвитку. Особливо важливі прориви відносяться до використання нанотехнологій у будматеріалах. Ці технології
не тільки допомагають виникненню нових видів продукції, але й збільшують результативність застосування існуючих матеріалів.
За допомогою наночастинок можна міняти забарвлення штучного
покриття, їхні функції самоочищення дають можливість виконувати
особливий антибактеріальний шар, провідність – формувати особливе
покриття, ультрафіолетовий захист – збільшувати властивості антистаріння та попереджати виникнення жовтизни (що, наприклад, дуже цінно для вікон з металопластику та дверей), велика здатність до стійкості
допоможе зміцнювати силу опору матеріалів на площині труб із пластику. Наноматеріали, що мають унікальні оптичні, теплові й магнітні
характеристики, можуть здійснити революцію у деяких галузях виробництва матеріалів для будівництва.
Але поки фактичне використання нанотехнологій у будівництві є
досить обмеженим, оскільки інноваційні ідеї здебільшого орієнтовані
на поверхневі ефекти, а не на формування нових структур будівельних
матеріалів. Проте досягнення фундаментальних досліджень у сфері
нанотехнологій поступово використовуються у будівельній галузі.
Уже використовуються конструкційні композиційні матеріали з унікальними характеристиками міцності, нові види арматурних сталей, унікальні наноплівки для покриття світлопрозорих конструкцій, що самоочищаються та зносостійкі покриття, паропроникні й гнучкі скла і багато іншого. Одним з актуальних напрямів розробок є застосування
ультрадисперсних, нанорозмірних частинок для створення високоміцних і довговічних бетонів. Через розрахунки, цементний розчин із використанням наночастинок має час служби до 500 років. Ці матеріали
призначаються для будівельних робіт великопрольотних мостів, хмарочосів, захисних оболонок атомних реакторів тощо. За допомогою
досліджень учених у сфері наномодіфікаціі металів і сплавів була
отримана дуже міцна сталь, яка не має замінників за показниками міцності та в’язкості. Цей матеріал прекрасно підійде для будівництва
різноманітних дорожніх і гідротехнічних об’єктів.
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ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ
Скалига О.В.
Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент
В умовах бурхливого росту цін на придбання й будівництво житла, люди шукають способи зниження витрат. Як альтернативний варіант все частіше використовуються стандартні морські контейнери, що
підходять як для постійного, так і для тимчасового місця проживання.
Архітектори із усього світу намагаються додати індивідуальний
дизайн своїм будівлям, пропонуючи нові ідеї. Уже функціонують і є
досить популярними готелі й офіси, ресторани й магазини, основою
яких є морські контейнери.
Переваги будинку з контейнерів:
– невисокі фінансові витрати на придбання, при цьому площа
стандартного будинку такого типу становить порядку 30 м 2;
– міцна конструкція забезпечує надійний захист від проникнення
незваних гостей;
– тривалість зведення такого будинку значно менше інших варіантів будинків;
– несприйнятливість до зовнішніх впливів, здатних ушкодити
стандартні будівлі, наприклад до землетрусів і повені;
– придатність до монтажу в умовах крайньої півночі й на територіях із рясними снігопадами;
– можливість монтажу на площах зі значним горизонтальним
ухилом;
– установка конструкції допускає монтаж декількох поверхів;
– сумісність із будівельними конструкціями різних типів, виготовлених із різних матеріалів.
Контейнери для морських перевезень стандартизовані по міжнародній класифікації ІSO і мають код 8301981. Споконвічно контейнери
проводилися по нормативах США, але пізніше були прийняті виправлення й контейнери прийняли затверджені розміри. Це пов’язане з необхідністю відповідати європейським дорожнім нормам перевезень.
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ТЕХНОЛОГІЧНИ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ
АКРИЛОВИХ АНКЕРІВ У БУДІНИЦТВІ
Віхров Д.М.
Науковий керівник – Золотова Н.М., канд. техн. наук, доцент
Хімічний анкер - двокомпонентна синтетична смола, що використовується для з'єднання і фіксації металевих матеріалів з матеріалом
підстави. Він з'явився не так давно на ринку, але в силу своїх властивостей встиг завоювати свого покупця. Найчастіше такі хімічні анкери
використовуються тоді, коли звичайні металеві або пластикові дюбелі
не справляються з утримуванням конструкції.
Склади акрилового компаунду для хімічних анкерів були розроблені у Харківській національному університеті міського господарства
ім. О.М. Тут були проведені комплексні дослідження адгезійних, когезійних і технологічних властивостей, а також довговічності акрилового
клею. Акриловий компаунд складається з полімерного в'яжучого і наповнювача. Як полімерне в'яжуче застосовується акрилова пластмаса
АСТ-Т, що являє собою компаунд холодного затвердіння типу порошок-рідина. Компоненти АСТ-Т випускає завод - виготовлювач. Поставляються вони в комплекті. Порошкоподібний компонент АСТ-Т це високомолекулярна речовина, що являє собою суспензійний полімер на основі метилметакрилату (поліметилметакрилат). Рідкоподібний компонент (далі затверджувач) акрилових самотвердіючих пластмас АСТ-Т – метиловий ефір метакрилової кислоти (мономер метилметакрилату).
Найчастіше вони використовуються при роботі з:
- Пустотілими будівельними матеріалами: цеглою, пористою керамікою;
- Пористими матеріалами: газобетон, керамзитобетон, черепашник, вапняк, піщаник.
- Щільним бетоном.
В будівництві :
- Для кріплення технологічного обладнання на промислових підприємствах.
- При реконструкції і новому будівництві будівель і споруд.
Хімічні анкери для бетону складаються їх хімічної смоли і затверджувача. Незважаючи на те, що вони вважаються одним з найнадійніших видів кріплення, у них є таки переваги.
Переваги використання хімічних анкерів:
- Це високоміцні кріплення.
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- Клейова суміш виробляється без такого токсичного компонента,
як стирол. Це робить анкер хімічно безпечним.
- Застосовуються для внутрішніх і зовнішніх робіт.
- Відсутність запаху.
- Застосовуються в роботі з багатьма матеріалами.
- При установці такого кріплення не виникає розтягування.
- Для установки анкера не потрібно багато навичок, прості у використанні.
- Велика міцність.
- Витримують велике напругу на розтяг
- Отвір, в яке поміщається анкер, герметично запечатується.
- Можлива установка при сильній вологості або під водою.
- Довгий термін служби, більше 50 років.
- Розширення кріплення відбувається приблизно в тих же температурах, що і основного матеріалу, з яким використовується.
- Матеріал, з якого його виробляють, стійкий до хімічного, атмосферному і корозійному впливу.
Висновок: Хімічні акрилові анкери займають все більшу роль в
будівництві і монтажних роботах. Завдяки своїй міцності і зносостійкості, вони є надійним елементом, особливо в роботі зі складними основами: бетоном, пористими матеріалами і т. д. Сфера їх використання
необмежена, так як з розвитком технології, вони стають все більш доступними і адаптуються до матеріалів.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЛОПАТОВАННОГО
КЕРАМОГРАНІТУ
Тіхомірова А.К.
Науковий керівник – Золотова Н.М., канд. техн. наук, доцент
Лапатований керамограніт - те ж саме, що і напівполірований.
Його отримують за допомогою поверхневої шліфовки. Плитка набуває
ефектну фактуру, в якій грубі матові ділянки є сусідами з відполірованими.
У процесі створення лапатованого керамограніту використовують спеціальні шліфувальні камені, призначені для отримання дзеркально-гладенької поверхні. При цьому зрізається менший шар, ніж у
полірованого аналога.
Завдяки такій технології вдається домогтися ефекту приглушеного гарного глянцю. На відміну від свого полірованого побратима
полуполіроване покриття практично не ковзає, а значить, має більш
широку сферу застосування.
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Також лапатований керамограніт набуває корисні і потрібні
для архітекторів і дизайнерів властивості. Одне з основних - вона значно підвищує зносостійкість матеріалу, завдяки тому, що при обробці з
його поверхні зрізається менший шар, ніж з полірованого керамограніта. Тому архітектори і дизайнери інтер'єрів люблять використовувати
лаппатірованний керамограніт для облицювання підлоги в приміщеннях з частою прохідністю: торгових центрах, офісах і магазинах.
Інші значущі переваги лапатованого керамограніту:
- широкий вибір різноманітних колірних відтінків і дизайнів.
Особливою популярністю серед дизайнерів і замовників користується
лапатований керамограніт під дерево, який завдяки кольору і фактурі
дуже точно імітує паркет. Але при цьому є більш дешевим і практичним рішенням;
- захист від ковзання. Різноманітна фактура цього матеріалу, суміш матовості з глянцем, знижує ризик ковзання до мінімуму. Це дуже
важлива перевага, якщо підбирається керамограніт для підлоги в магазин;
- великий термін експлуатації. Лапатований керамограніт може
служити десятиліттями, не втративши при цьому свого первісного зовнішнього вигляду;
- стійкість до високих навантажень;
- збереження презентабельного вигляду навіть при зовнішніх
пошкодженнях. У разі появи відколів або потертостей керамограніт не
зверне увагу на пошкоджену ділянку підлоги, так як він не зміниться в
кольорі. Колір керамограніту надається по всій товщині матеріалу за
рахунок додавання потрібного пігменту ще в процесі замішування суміші;
- можливість використовувати в інтер'єрах - для облицювання ганків, терас, доріжок і тротуарів. Лапатований керамограніт морозостійкий і вологостійкий, чудово переносить як низькі так і високі температури.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА
КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ
Волкова Н.С.
Науковий керівник – Золотова Н.М., канд. техн. наук, доцент
С кожним роком керамічні і вогнеупорні матеріали виготовлюються в Україні все в більших масштабах. Перед робітниками
керамічної промисловості поставлено відповідальну задачу приско-
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рити темп технічного процесу, забезпечуючи якість та фізико хімічні властивості керамічної плитки.
Вимоги к фізико-хімічним властивостям керамічної плитки.
Керамічна плитка має властивості вогнестійкості, завдяки
чому плитку можна використовувати для облицювання печей і камінів. Вона не горить, захищає облицьовану поверхню, а при нагріванні не виділяє отруйних речовин.
Керамічна плитка виготовлена з натуральних природних
компонентів і безпечна для навколишнього середовища оточуючого
людину.
Керамічна плитка швидко вбирає і проводить тепло, тобто
має високу теплопровідність.
Керамічна плитка в сучасному світі являється одним із самих екологічних і гігієнічних матеріалів, його дуже легко підтримувати в чистоті. Саме це його робить таким затребуваним.
Технологія виробництва керамічної плитки передбачає процес
очищення тугоплавкої глини від домішок з рослинних залишків, дрібних каменів і інших чужорідних фракцій. В даному випадку все залежить від технічних особливостей лінії по виробництву керамічної плитки і способу підготовки суміші для формування і випалення.
При використанні пластичних чистих глин до них додають необхідну кількість мінеральних речовин для поліпшення структури готового виробу і зниження температури плавкості. Робиться це на виробничій лінії шляхом змішування висушених мас, які пройшли попереднє подрібнення і просіювання з додаванням води. Готове глиняне тісто
має 25% вологість.
Потім пластичний спосіб підготовки суміші передбачає формування глиняного бруса в формуючому пресі. Він може бути стрічковим
або з вакуумною камерою. На етапі пресування важливим є видалення
повітря їх тіста, це сприяє формуванню щільного однорідного «бісквіта» або сирцю. Надалі глиняний брус при виході з-під пресу розрізається на заготовки – сирцеві вироби, і відправляється в печі для випалу.
Підготовка керамічної маси напівсухим способом використовується при обробці засміченого сировини (камені, великі рослинні включення, надлишок великих мінеральних агрегатів (скупчень). На початку передбачається видалення кам’янистих включень на вальцях, підсушування сировини в сушильному барабані, його роздрібнення, змочування до 8% вологості і вилежування маси. Сухий спосіб підготовки
суміші з вологістю маси 4-6% передбачає менше зволоження.
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Після видалення непотрібних субстанцій, глина проходить тонкий
розпуск у спеціальних млинах, оснащених кулястими жорнами з міцних порід каменю. При подрібненні в барабани млини подається вода,
суміш зволожується до 60-70%, більш важкі суспензії відокремлюються від тих, які містять здебільшого тільки воду.
Очищена від сторонніх домішок глина надходить в напіврідкому
однорідному стані в ємності, де до неї додаються всі необхідні для
конкретного виду плитки добавки замісу. Потім керамічна суміш проходить проціджування і зневоднення, а також сушку в спеціальних
барабанах і розпилювальних сушарках до необхідного рівня вологості.
Після цього готову суміш подається для формування серцевих виробів
на конвеєр.
Сформовані вироби надходять в печі, де температура повинна досягати 900-1200 градусів залежно від обраної форми способу підготовки керамічної суміші. Нагріваючись, вироби твердіють і проходять
далі в камери, де відбувається охолодження плитки. Якщо підприємство випускає глазуровану плитку, то подальший етапом є нанесення
глазурі, спеціального складу з фарбувальних пігментів і суміші мінеральних речовин (часто силікатів). Глазур надає плитці колір, малюнок
стає яскравим.
При попаданні в піч для випалу глазур під впливом високої температури плавиться і розтікається по плитці, а потім, остигаючи, створює додаткове захисне покриття для основи. При випуску деяких виробів глазуровані відбувається до первинного випалу (наприклад, при
формуванні серцевих виробів сухим і напівсухим способом). Оскільки
вироби в процесі випалу дають усадку, то на остаточному етапі плитка
проходить калібрування, і тільки потім відправляється в продаж.
ТЕХНОЛОГІЧНИ ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕДЕННЯ БУДИНКІВ
ІЗ НЕЗНІМНОЮ ОПАЛУБКОЮ
Назаренко Б.В.
Науковий керівник – Супрун О.Ю., канд. техн. наук, ст. викладач
Все більше людей відмовляється від цегли при будівництві нового житла. Знаходять собі місце нові будівельні матеріали, які дозволяють будувати швидше і економніше
(Будівельна система
ТЕРМОДОМ).
До таких технологій належить будівництво з незнімною опалубкою.
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Для того, щоб збудувати такий будинок площею у 50 м² потрібно
45 днів. Будується будинок з двох пластин пінополістиролу, які з'єднані між собою міцними перемичками Пустоти заливають бетоном.
Блоки мають спеціальні замки складної форми, що дозволяє відмовитися від опор, але при цьому забезпечується герметичність з'єднань і блокується витікання бетону. В такому будинку на опалення
потрібно втричі менше тепла. Конструкція дає найвищу звукоізоляцію,
а гладка поверхня придатна для обробки будь-яким матеріалом. Невеликий будинок нескладно побудувати своїми руками.
За технологією Genesis зведення будинку триває 10 днів (при
площі 50 м²). На оздоблення потрібно втричі довше часу, але за 40 днів
можна заселятися.
Починається такий будинок з міцного каркасу (оцинкований метал), який виробляється в заводських умовах. Можна будувати до 5-х
поверхів (ДБН В.2.6.-6-95). Фундамент для такого будинку мілкозаглиблений. Плюсами технології є низька кількість втрат тепла, відсутність необхідності в закладці глибокого фундаменту.
Завдяки новому ручному електрифікованому інструменту вдалося
досягти ущільнення грунтомаси та інших будівельних сумішей, щоб
перетворити їх в будинок. Кожен власник земельної ділянки може робити більшість деталей для одно- і двоповерхового будинку на місці
будівництва, використовуючи грунт.
Збудувати 50 м² можна за 30 днів. Переваги цього будівництва з
грунту - в його дешевизні і екологічності. Він також має економію на
опаленні, оскільки для підтримки кімнатної температури в будинку
потрібно набагато менше енергії. Такі будинки не горять - вогонь, навпаки, робить стіни ще міцнішими. Завдяки додаванню невеликої кількості стабілізаторів до грунту будівельні блоки набувають достатньої
витривалості.
Головні переваги будинку, побудованого за такою технологією економія на опаленні в 3 рази в порівнянні з цегляним будинком, розширення внутрішнього простору при будівництві за рахунок тонких
стін (у будинку 10х10 м - на 15 кв. М), найвищі з усіх існуючих будівельних матеріалів звукопоглинаючі властивості, гладка поверхня
опалубки готова під оздоблення будь-якими матеріалами.
Завдяки простим принципом побудови, будинок невеликого розміру нескладно побудувати своїми руками, відливаючи на день стіни
такого будинку на півметра. Практика показує, що три будівельника
можуть побудувати 120-метровий будинок за місяць, витратити ще
кілька тижнів на покрівлю.
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Експерти радять ретельно підбирати компанію-забудовника.
Практика показує, що будівельники не завжди правильно виконують
технологічний цикл. Вони намагаються заощадити на будматеріалах,
підбираючи неякісний пінополістирол, дешеві кріплення. Як результат
- пожежобезпечність в такому будинку знижується до нуля.
Будівельна система ТЕРМОДОМ сумісна з будь-якими традиційними фундаментами. Найбільш переважними є стрічковий монолітний
фундамент або монолітна залізобетонна плита. Стандартна обробка
Термодома — декоративна штукатурка по капроновій сітці, але можна
застосовувати облицювання різними видами плитки, сайдінгом, облицьовувати цеглиною. Для внутрішньої обробки Термодома можна рекомендувати одну з систем сухого будівництва, що давно стали загальновизнаним стандартом в Європі.
Будівництво будинку з термоблоков окрім інших вигод має також
і економічну. Зведення стенів обійдеться Вам на 33% дешевше, якщо
порівнювати нашу стіну з цегельною стіною в 2 цеглини завтовшки.
СУЧАСНІ ТЕРМОЗАХИСНІ ФАРБИ
Бабакова А.С.
Науковий керівник – Кондращенко О.В., д-р техн. наук, професор
У сучасній будівельній індустрії теплоізоляція є в пріоритеті як
для будівель так і для трубопроводів і інших об’єктів. Розробки термозахисних фарб вперше з’явилися у 70-х роках ХХ століття по замовленню військово-космічної промисловості, де був потрібен легкий матеріал з унікальними теплоізоляційними властивостями. Сьогодні новий вид рідкої теплофзоляції знайшов застосування і у будівельній
галузі.
В основі фарби-утеплювача лежить полімерна в’яжуча речовина з
акрилу або латексу. А в якості наповнювача додають мікрогранули
кераміки, піноскла або перлітові гранули, заповнені зсередини інертним газом, і різні добавки, які обумовлюють різні сфери застосування.
Таким чином, отримують сучасний композиційний матеріал. За рахунок такої складної молекулярної будови відбувається відбивання теплової енергії. Всі три види теплопередачі, а це конвекція, теплопровідність і випромінювання майже повністю відображаються, тому поверхня, яку захищають, завжди залишається приємно теплою.
За консистенцією рідка теплоізоляція подібна до звичайної фарби
і її можна наносити на поверхню пензлем, валиком або фарборозпилювачем. При цьому поверхня, яку ізолюють, може бути з будь-якого
матеріалу: бетон, цегла, скло, дерево, метал тощо. Після висихання
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утворюється гладке і щільне покриття, час висихання становить кілька
хвилин.
Термофарби для внутрішніх робіт – альтернатива мінеральній ваті, гіпсокартону та іншім матеріалам. Якість їх теплозахисту безпосередньо залежить від товщини нанесеного шару і кількості разів нанесення фарби. Оптимальну товщину можна досягти після 2–4 разів нанесення, при цьому товщина становить не більше 6 мм. Кількість шарів залежить від типу поверхні та її рельєфності. Середня витрата рідкого утеплювача в безвітряну погоду – 1л/м2 при товщині шару 1 мм.
Експлуатаційний термін – 12–40 років, а характеристики температури
–70 °C, +260 °C.
Важливою перевагою термофарби є те, її застосування не зменшує простору приміщень і вона стійка до перепадів температур, що
важливо з настанням опалювального сезону в зимовий період: перепад
температури сприяє утворенню конденсату і розвитку грибка. Крім
цього слід відмітити наступні позитивні характеристики:
– екологічність (фарба не виділяє при високих температурах шкідливих токсичних сполук, і не вступає в реакцію з іншими будівельними матеріалами);
– економія оплати за тепло за рахунок теплоізоляції;
– зміцнення оброблених поверхонь.
Різновиди термофарби умовно поділяють за двома параметрами:
1) за складом: акрилова або водна основа;
2) залежно від сфери застосування: для робіт для внутрішніх приміщень, для труб, фасадів, виключно для зовнішніх робіт.
Перед нанесенням термофарби треба ретельно очистити робочу
поверхню від нашарувань або відшарувань. Також не можна наносити
ізоляцію на жирні або сильно замаслені ділянки, тому що знижуються
адгезійні властивості покриття і поверхню неможливо захистити максимально ефективно. Товщина першого і наступного шару повинна
бути приблизно однаковою. Щоб уникнути здуття або патьоків, слід
дотримуватися товщини шару приблизно 0,5 мм. Один шар буде сохнути протягом 24 годин при температурі 20 оС. Час полімеризації скоротиться, якщо наносити фарбу на гарячу поверхню.
При обробці поверхні термофарбою спостерігається ефект «теплового дзеркала». Тому дуже ефективно використовувати такі склади в
важкодоступних місцях, наприклад, під підвіконням або в інших місцях, при цьому не залишається швів і вигинів.
Висока адгезія матеріалу допомагає ізолювати поверхню від вологи, води і холодного повітря, дозволяючи усунути виникнення зов-
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нішньої корозії або формування іржі. Під час придбання такої фарби
рекомендується звертати увагу на такі чинники:
– функціональне навантаження матеріалу;
– тип фарби (для зовнішніх або внутрішніх робіт);
– тип поверхні, на яку планується нанесення.
Довговічність забезпечується світловідбиваючими властивостями
теплоізоляції, що добре позначається на зовнішньому вигляді обробленої поверхні.
Рідка теплоізоляція може забезпечити і декоративність поверхні,
тому що випускається різних кольорів. Кольори не впливає на її ізолюючі здатності.
Кращий ефект від ноу-хау буде в парі з класикою. Тобто мінвата або
пінопласт, плюс надтонка теплоізоляція.
АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОНУ В УМОВАХ
ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
Білоус Д.В.
Науковий керівник – Кондращенко О.В., д-р техн. наук, професор
Температурний фактор впливає на формування структури і зміну
властивостей бетону. Підвищення температури прискорює хімічні реакції гідратації при твердінні, що позитивно впливає на зростання міцності бетону. А для отримання довговічного бетону важливо звести до
мінімуму його деформації при температурному впливі, так як утворення тріщин в масивному бетоні носить зазвичай термічний характер.
Процеси деструкції, що проходять в бетонах під впливом високої
температури, наприклад, в наслідок пожежі, починаються вже при 200
° С. Дослідження показали, що зниження міцності цементного каменю
і бетону при високих температурах пов’язані:
– з процесами дегідратації і перекристалізації сполук цементного
каменю,
– відмінністю деформацій гідратних продуктів цементного каменю і непрогідратованих зерен цементу,
– з розкладанням гідратних новоутворень;
–
поліморфними перетвореннями двохкальцієвого силікату
2CaO·SiO2, які супроводжуються збільшенням об’єму.
При 1200 ° С міцність цементного каменю становить лише 35-40
% від початкової міцності, при цьому розвивається усадка до 1 % і більше.
Термічна стійкість бетонів залежить від виду в’яжучого, виду заповнювачів, тонкомолотих добавок та водо-в’яжучого співвідношення.
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Дослідженнями було встановлено, причиною руйнування цементного
каменю є гідратація оксиду кальцію, що утворюється при нагріванні.
Це дозволило розробити основний спосіб надання йому жаротривких
властивостей.
Важливим показником бетону є його вогнестійкість, яка характеризується тривалістю опору дії вогню до втрати ним міцності. Межею
вогнестійкості будівельних конструкцій вважається час, протягом якого вони зберігають несучі та огороджувальні функції в умовах пожежі.
Огороджувальна здатність конструкцій втрачається, коли температура
поверхні, що не обігрівається, зростає в середньому на 160 ° С і в суміжних приміщеннях можливо самозаймання матеріалів. При цьому в
конструкціях утворюються наскрізні тріщини, через які проникають
продукти горіння і полум’я. Межа вогнестійкості бетонних і залізобетонних конструкцій становить від 2 до 5 годин. Її підвищують, збільшуючи товщину бетонного шару і підбираючи відповідний склад бетону.
Вогнетривкі матеріали відрізняються підвищеною міцністю при
високих температурах, хімічною інертністю. Також висувають вимоги
щодо екологічної безпеки і відповідності санітарно-епідеміологічним
нормам, оскільки цивільні і промислові об’єкти припускають присутність людей.
Застосовуються вогнетриви там, де технологічні процеси
пов’язані з плавкою, випалом, випаровуванням і дистиляцією. За областю призначення вогнетриви можна розбити на дві основні групи:
- загального призначення;
- такі, що спроектовані спеціально для будь-якого теплового агрегату металургійної, скляної, хімічної промисловості, а також у всіх
інших галузях, де застосовують доменні, шахтні або обертові печі.
Класифікують вогнетриви за хіміко-мінеральним складом на кремнеземисті, алюмосилікатні, глиноземисті, магнезіальні, хромисті,
вуглецеві, карбідкремнієві та інші. Бетони, які експлуатуються в умовах високих температур, отримують на портландцементі, швидкотверднучому цементі і шлакопортландцементі. Виготовляють бетони класів від 3 до 12, залежно від виду заповнювачів і тонкомолотих добавок.
При нагріванні звичайних цементних бетонів деструктивний процеси відбуваються не тільки в цементному камені, але і в заповнювачах. Такі процеси обумовлені нерівномірним температурним розширенням полімінеральних кристалічних порід, якими є, наприклад, граніти. Непридатні в якості заповнювачів бетонів, що працюють в умовах нагрівання, матеріали, що містять вільний кварц (піщаник, кварцові піски, кварцити та ін.). Найбільш небезпечним є перетворення β253

кварцу в α-кварц при температурі
573 ° С, яке пов’язане зі зменшенням щільності зерен і відповідно з ефектом об’ємного розширення.
Вапняки і доломіт, широко застосовуються як заповнювачі для важкого бетону, вони починають розкладатися приблизно при 600 ° С, проте
їх нагрівання вже до 200 ° С призводить до зниження міцності бетону.
При роботі теплових агрегатів жаростійкі бетони піддаються різким коливанням температури, що є однією з основних причин появи
тріщин і відколів на футеровці. Для бетонів на портландцементі з шамотним заповнювачем при нагріванні до 800 ° С вже через 10-15 циклів з’являються волосяні, а через 20-25 циклів - відкриті тріщини.
Для підвищення термостійкості бетонів застосовують дисперсне
армування температуростійкими волокнами з азбесту, базальту та ін. А
склад бетону необхідно підбирати з мінімальним розходженням температурних деформацій крупного заповнювача і розчинної частини.
АНАЛІЗ АКУСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
П`янков К.А.
Науковий керівник – Кондращенко О.В., д-р техн. наук, професор
Фізична акустика як область науки займає гідне місце серед сучасних наукових напрямків досліджень властивостей тіл будь-якої
природи і охоплює всі фізичні явища, пов’язані з поширенням акустичних хвиль в різних середовищах.
Характеристики поширення пружних хвиль в твердих речовинах
обумовлені багатьма механічними, тепловими, енергетичними, оптичними їх властивостями і дозволяють визначати на основі цих залежностей деякі фізико-хімічні величини.
Звукопоглинальні матеріали застосовуються в основному при облицюванні виробничих приміщень і технічного устаткування, які потребують зниження рівня шумів (промислові цехи, установки вентиляції та кондиціонування повітря і т.п.), а також для створення оптимальних умов чутності і поліпшення акустичних властивостей приміщень громадських будівель (театральні і кіноконцертні зали, лекційні
аудиторії і класи консерваторій, студії звукозапису та ін.).
Звукопоглинальна здатність матеріалів обумовлена їх пористою
структурою і наявністю великої кількості відкритих сполучених між
собою пор, максимальний діаметр яких зазвичай не перевищує 2 мм
(загальна пористість повинна становити не менше 75 % за обсягом).
Велика питома поверхня матеріалів, створювана стінками відкритих
пір, сприяє активному перетворенню енергії звукових коливань в теп254

лову енергію внаслідок втрат на тертя. Ефективність звукопоглинальних матеріалів оцінюється коефіцієнтом звукопоглинання, який дорівнює відношнню кількості поглиненої енергії до загальної кількості
енергії звукових хвиль, що падають на матеріал.
Звукопоглинальні матеріали мають переважно волокнисту, зернисту або пористу будову і можуть мати різний ступінь жорсткості
(м’які, напівтверді, тверді). М’які звукопоглинальні матеріали виготовляють на основі мінеральної вати або скловолокна з мінімальною витратою синтетичного в’яжучого (до 3 % за масою) або без нього. До
них належать мати або рулони густиною до 70 кг/м 3, які зазвичай застосовуються в поєднанні з перфорованим листовим екраном (з алюмінію, азбестоцементу, жорсткого полівінілхлориду) або з покриттям
пористою плівкою. Коефіцієнт звукопоглинання цих матеріалів на середніх частотах (250-1000 Гц) складає від 0,7 до 0,85.
До напівтвердих матеріалів належать мінераловатні або скловолокнисті плити розміром 50× 500×20 (мм) густиною 80-130 кг/м3 при
вмісті синтетичного в’яжучого від 10 до 1 5% за масою, а також деревоволокнисті плити з густиною 180-300 кг/м3.
Поверхня плит покривається пористою фарбою або плівкою. Коефіцієнт звукопоглинання напівжорстких матеріалів на середніх частотах складає 0,65-0,75. У цю ж групу входять звукопоглинальні плити з
пористих пластмас, що мають пористу будову (пінополіуретан, полістирол, пінопласт та ін.).
Тверді матеріали волокнистої будови виготовляють у вигляді
плит, розміром 300×300×20 (мм) на основі гранульованої або суспендованої мінеральної вати і колоїдного в’яжучого (крохмальний клейстер, розчин карбоксиметилцелюлози). Поверхня плит забарвлена і має
різну фактуру (тріщинувату, рифлену, борозну). Густина знаходиться в
діапазоні 300-400 кг/м3, коефіцієнт звукопоглинання на середніх частотах - 0,6-0,7.
Різновидом твердих матеріалів є плити і штукатурні розчини, до
складу яких входять білий або кольоровий портландцемент і пористі
заповнювачі (спучений перліт, вермикуліт, пемза). Застосовуються
також звукопоглинальні плити, в яких цементний розчин армований
деревною шерстю (так званий акустичний фіброліт).
Вибір матеріалу залежить від акустичного режиму, призначення
та архітектурних особливостей приміщення.
Можуть також використовуватися звукоізоляційні прокладки у
вигляді рулонів або плит в конструкціях міжповерхових перекриттів, у
внутрішніх стінах і перегородках, а також як віброізоляційні прокладки під машини і обладнання. Вони характеризуються малим значенням
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динамічного модуля пружності, який, як правило, не перевищує 12
кгс/см2, при навантаженні 200 кгс/м2. Пружні властивості скелета матеріалу і наявність повітря, що знаходиться в його порах, обумовлюють гасіння енергії удару і вібрації, що сприяє зниженню структурного
і ударного шуму.
Розрізняють звукоізоляційні матеріали прокладок, виготовлені з
волокон органічного або мінерального походження, такі як деревоволокнисті плити, мінераловатні і скловолокнисті рулони і плити товщиною від 10 до 40 мм, густиною 30-120 кг/м3, а також з еластичних
газонаповнених пластмас (пінополіуретан, пенополівінілхлорід, латекси синтетичні каучукі), що випускаються у вигляді плит товщиною від
5 до 30 мм. Густина еластичного пінополіуретану становить 40-70
кг/м3, пенополівінілхлориду - 70-270 кг/м3.
ВИБІР ЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ТОРКРЕТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Верховод К.В.
Науковий керівник – Болотських О.М., канд. техн. наук, доцент
Метою торкретування будівельних конструкцій є їх ремонт, гідроізоляція, захист від корозії, а також зовнішня обробка. Для цього в
будівельній практиці використовуються різні засоби механізації, матеріали і технології виконання робіт.
Актуальність застосування торкретування для ремонту конструкцій будівлі полягає в тому, що при цьому створюють зовнішній водонепроникний захисний шар бетону або розчину, тим самим ремонтуючи старі (які почали кородировати) поверхні залізобетонних і кам'яних
споруд та усуваючи існуючі дефекти в цих конструкціях.
Процес торкретування полягає в механічному нанесенні на бетоновану поверхню з використанням торкрет-установки під тиском стисненого повітря шарів цементного розчину (торкрета) або бетонної
суміші (шприц-бетону).
При самостійному дослідженні процесу торкретування були проаналізовані найбільш поширені і раціональні області застосування цього методу. Аналіз процесу торкретування та вивчення існуючого обладнання дозволяє зробити висновок, що найбільш раціональною сферою застосування цього методу є зовнішні поверхні будівель і споруд,
а також виконання робіт у важкодоступних місцях, наприклад, в тунелях і при ремонті мостів, а також інших гідроспоруд як з використанням персоналу так і без нього.
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При торкретуванні поверхонь будівельних конструкцій для додання певних властивостей захисному покриттю до складу торкретбетону часто вводять різні хімічні добавки і фіброволокна. Аналіз літературних джерел показав, що при торкретировані часто використовуються сталеві фіброволокна товщиною від 0,2 до 1,0 мм і довжиною
від 12 до 50 мм. Мета використання фібри - заанкерування в старому
бетоні або кладці, поліпшення міцності і тріщиностійкості.
Вивчення сучасних літературних джерел про застосування торкрет-бетону і розчину в практиці будівництва показує, що застосовують
2 типу установок:
1) сухого принципу (по шлангах установки подається суха суміш і
зачиннення з водою здійснюється в форсунці безпосередньо перед набризком);
2) мокрого принципу (по шлангах установки подається готова зачинена водою суміш).
Обидва ці типи установок мають свої переваги і недоліки, які вимагають глибокого аналізу.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі аналізу існуючої будівельної техніки для торкретування швейцарського і українського виробництва були запропоновані найбільш оптимальні установки для їх використання на Україні в залежності від обсягів ремонтно-будівельних робіт.
В результаті використання цих установок роботи з торкретуванню повинні виконуватися у такій послідовності: очищення поверхні
основи, очищення від корозії арматури, торкретування поверхні, в разі
необхідності нанесення вирівнюючого шару.
Висновки на основі наукових досліджень:
1) торкретування є одним з найефективніших методів ремонту
будівельних конструкцій,
2) найбільш ефективною є будівельна техніка для торкретування
швейцарського виробництва, хоча її використання пов'язане з більш
високими фінансовими витратами на її придбання,
3) у технологічному плані при не великих обсягах робіт і частих
перервах використання установок торкретування сухого принципу є
більш раціональним,
4) при виконанні робіт з торкретування в Україні можна використовувати матеріали вітчизняного виробництва.
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ГОЛОВНЕ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ХХI–XXII СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ
Смірнов В.Є.
Науковий керівник – Помазан М.Д., канд. техн. наук, доцент
Актуальність. Стратегічна розгубленість пострадянського періоду України привела до руйнування тисяч підприємств, а отже, до скорочення населення на 20–25% і збільшення працюючих за кордоном до
10 млн. чоловік. Ці негативні тенденції неможливо подолати без стратегії розвитку країни в цілому і розвитку будівельних технологій зокрема, що і зумовлює актуальність теми.
Наукова новизна. Запропоновано розробити стратегію розвитку
будівельних технологій на базі концепції міграції 80% населення в
села.
Мета. Визначити головний чинник стратегії розвитку будівельних технологій на 21–22 століття в Україні.
Результати. Частка міського населення в Україні в 1900, 1939,
1970 і з 1990 року по теперішній час склала 15, 34, 55, і близько 70%
відповідно, тобто з історичної точки зору більшість населення стало
проживати в містах зовсім недавно, а до цього переважна більшість
населення століттями проживало в селах.
Близькість до природи і більш сприятлива екологічна обстановка
в селі сприяє поліпшенню здоров'я населення. Крім того, життя в селі
набагато безпечніше. Для сприяння міграції населення з міст у села
необхідно там створювати робочі місця.
Якщо в XX столітті відбувався процес міграції населення з сіл в
міста, то в XXI столітті доцільний зворотний процес, але не переїзд в
села зразка XIX століття, а переїзд в села XXI століття з високотехнологічним виробництвом, продуманим плануванням та інфраструктурою.
У запропонованій концепції передбачається щоб в селах проживало близько 80% населення, що призведе до поліпшення житлових
умов городян. Крім цього, основними для міста будуть процеси реставрації, реновації та реконструкції. Міста залишаться культурними,
освітніми, медичними, торговими, розважальними, промисловими
центрами.
Висновки. Визначальним фактором у стратегії розвитку будівельних технологій є міграція населення з міст у високотехнологічні села, а відповідно більше уваги слід приділяти технологіям малоповерхового будівництва, розвитку сільської інфраструктури та екологічної
реновації міст.
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КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗА СТУПЕНЕМ ЕКОЛОГІЧНОСТІ
Аврамчук І.Е.
Науковий керівник – Помазан М.Д., канд. техн. наук, доцент
Актуальність. Проблеми вичерпання природних ресурсів, руйнування середовища існування і зміни клімату обумовлюють необхідність впровадження технологій, які не завдають шкоди навколишньому світу, а існують з ним в гармонії та дозволять відновити порушений
людиною баланс між біосферою і техносферою. У зв'язку з чим актуальна задача вибору більш екологічних будівельних технологій, для
чого необхідно розробити відповідну класифікацію.
Наукова новизна. Запропоновано класифікацію «білих», «зелених», «коричневих», «чорних» будівельних технологій.
Мета. Розробити класифікацію будівельних технологій за ступенем екологічності.
Результати. Розглянемо три підходи сталого розвитку:
економоцентричний (економічне зростання і розвиток);
соціоприродний (баланс з навколишнім середовищем);
«зелений» (синтез соціо-еколого-економічних підходів).
«Зелені» технології в ідеалі повинні мінімізувати забруднення навколишнього середовища і споживання природних ресурсів.
Класифікація будівельних технологій за ступенем екологічності:
А – «білі» (екологічно чисті і безпечні, природоресурсовідновлюючі, «ультразелені»);
В – «зелені» (природоресурсозберігаючі);
С – «коричневі» (марнотратні);
D – «чорні» (ульрамарнотратні, надзвичайно брудні, руйнівні,
екологічно наднебезпечними).
Висновки. Будівельні технології за ступенем екологічності запропоновано відносити до чотирьох класів, які називаються по аналогії з білим, зеленим, коричневим і чорним кольором.
ПРИДАТНІСТЬ ОСНОВНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ «ЗЕЛЕНИХ» БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Киркач А.Р.
Науковий керівник – Помазан М.Д., канд. техн. наук, доцент
Актуальність. "Зелені" технології спрямовані на мінімізацію забруднення навколишнього середовища і споживання природних ресу259

рсів, що дуже актуально у зв'язку з глобальною екологічною і ресурсною кризою.
Наукова новизна. Обґрунтовано придатність основних конструкційних матеріалів для «зелених» технологій.
Мета. Проаналізувати основні конструкційні будівельні матеріали і вибрати найбільш відповідні для «зелених» технологій.
Результати. Порівняємо особливості основних конструкційних
будівельних матеріалів.
Сталеві конструкції характеризуються меншою (в 4–6 разів) масою в порівнянні з бетоном, меншими габаритами, кращою транспортабельністю,
більш високою надійністю завдяки однорідності структури сталі,
зручністю кріплення до сталевих конструкцій різного устаткування і
комунікацій, порівняльної легкістю посилення, можливістю скорочення термінів будівництва. До недоліків слід віднести схильність сталі
впливу корозії і значно меншу вогнестійкість в порівнянні із залізобетонними конструкціями.
Конструкції з алюмінію мають меншу (в 2–3 рази) масу ніж у сталі внаслідок відносно більшої міцності, більш високу стійкість проти
корозії, збереженні механічних властивостей при негативних температурах. Негативними аспектами є менший (в 3 рази) модуль пружності
ніж у сталі, більш високий коефіцієнт температурного розширення, а
також відносна складність виконання з'єднань.
Особливостями збірного залізобетону є зручність попередньої
напруги елементів, можливість використання в заводських умовах з
вібраційними методами ущільнення бетону ущільненнями методом
прокатки, віброштамповування і центрифугування, економія лісоматеріалів, економія при будівництві в зимовий час року, зменшення трудомісткості на будівельному майданчику. А істотним недоліком є наявність стиків.
Монолітний залізобетон характеризується можливістю зниження
витрати матеріалів за рахунок більш повного використання ресурсу
нерозрізних систем, відсутністю стиків, менш жорсткої уніфікацією
об'ємнопланувальних параметрів будівель і окремих конструкцій, можливістю економії на транспортні витрати.
Дерево володіє меншою (в 4–5 разів) масою в порівнянні з бетоном, легкістю обробки і монтажу, меншою теплопровідністю, кращими архітектурними та естетичними властивостями. Однак дерев'яні
конструкції схильні до загнивання і спаленності в умовах пожежі.
Клеєна деревина характеризується можливістю використання маломірних і низькосортних пиломатеріалів, можливістю створення еле260

ментів великої довжини, а також створення коробчатих, двотаврових
та інших перерізів полегшеного типу, підвищеною вогнестійкістю,
меншою трудомісткістю монтажу, більш високою якістю внаслідок
виготовлення їх з висушених пиломатеріалів, меншу схильність до
розтріскування і викривлення, більший у ряді випадків термін служби.
До недоліків слід віднести те, що для виготовлення потрібні теплі
приміщення для склеювання, ретельний контроль якості виготовлення
на всіх стадіях, робітники високої кваліфікації і більш досконале керівництво виробництвом.
Висновки. Основні конструкційні будівельні матеріали в цілому
придатні для «зелених» технологій і характеризуються своїми перевагами і недоліками, у зв'язку з чим неможливо здійснити однозначний
вибір матеріалу безвідносно особливостей будівельного об'єкта, що і
зумовлює напрям подальших досліджень.
РОЗРОБКА КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ «ЗЕЛЕНИХ»
БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вернигора А.В.
Науковий керівник – Помазан М.Д., канд. техн. наук, доцент
Актуальність. «Зелені» технології повинні забезпечувати відновлення навколишнього середовища, максимізацію рівня життя людства
і мінімізацію витрат ресурсів. Тут виникає питання про одиниці виміру, наприклад, екологічне благополуччя і рівень життя можна оцінювати за індексами екологічної ефективності та людського розвитку
відповідно, а витрати ресурсів вимірювати в грошах. Однак, при вимірюванні вартості в грошах є відомі проблеми, пов'язані з інфляцією,
цінами на енергоносії та вільним курсом валют. Тобто при одному курсі валют раціональні одні рішення, а при іншому принципово інші.
Все це вносить нестійкість при визначенні раціональних рішень. Крім
того, термін служби будинків становить 50–100 і більше років, що вимагає стійкості оптимального рішення в часі. Зазначені проблеми і
визначають актуальність теми.
Наукова новизна. Запропоновано критерій ефективності «зелених» технологій.
Мета. Розробити критерій ефективності «зелених» будівельних
технологій.
Результати. У фізиці універсальною валютою є енергія, тому доцільно оцінювати вартість не в грошах, а в енергії, наприклад, в кіловат-годинах, що дозволить істотно збільшити стійкість рішень в часі.
При цьому слід розглядати весь життєвий цикл будівлі від проекту261

вання, будівництва і експлуатації до демонтажу та повторного використання матеріалів. У зв'язку з чим, пропонується наступний критерій
ефективності «зелених» технологій:
Е

Результат Б Р тах
Витрати
В тіn

тах

де, Е – ефективність, Б – критерій екологічного благополуччя, Р –
критерій людського розвитку, С – вартість життєвого циклу будівлі в
кіловат-годинах.
При вираженні чисельника і знаменника в критерії в однакових
одиницях виміру він перетворюється в безрозмірну величину, тобто в
коефіцієнт корисної дії (ККД). На сьогоднішній момент вказаний критерій точно порахувати неможливо, так як неможливо точно порахувати його складові й це завдання вимагає ще свого рішення.
Якщо витрати вимірювати в кВт-год, а сьогодні вартість в гривнях, то для дуже грубого перекладу цих величин вартість в гривнях
можна переводити в кіловат-години за максимальним тарифом на електроенергію або за співвідношенням ВВП до обсягу первинної енергії.
Висновки. Запропоновано критерій ефективності «зелених» технологій. Причому витрати слід вважати для всього життєвого циклу
поселення або будівлі, а також для збільшення стійкості оптимальних
рішень в часі, пропонується ці витрати рахувати в кіловат-годинах.
Для орієнтовних розрахунків пропонується вартість в гривнях переводити в кіловат-години за максимальним тарифом на електроенергію
або за співвідношенням ВВП до обсягу первинної енергії.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ДЕГІДРАТАЦІЇ В СИСТЕМІ
CASO4∙2H2O – CASO4∙0,5H2O
Ахмед М.Х.
Науковий керівник – Жигло А.А., канд. техн. наук, доцент
Традиційно будівельний гіпс одержують шляхом теплової обробки природного гіпсу і подальшим помелом його до порошкоподібного
стану. Існують декілька способів отримання гіпсових в’яжучих:
• в гіпсоварильних котлах;
• в сушильних барабанах;
• в демпферах (або автоклавах).
Технології виробництва гіпсового в’яжучого в гіпсоварильних
котлах, шахтних млинах, в яких ведуть некеровану, стихійну, нерівномірну теплову обробку (випал) гіпсового каменя при необґрунтовано
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високій температурі близька 200 °С і навіть вище, приводять до отримання гіпсу низької якості. Температурний режим випалу в таких
установках не піддається ніякому регулюванню, і як наслідок подібної
нерівномірної теплової обробки в обпаленому гіпсі, разом з напівводним, неминуче присутня зневоднена форма гіпсу – ангідрид (CaSО4) і
частинки двогідрату сульфату кальцію (CaSO4∙2H2О). Така неоднорідність знижує якість гіпсу і одержуваних з нього виробів, роблячи їх
крихкими і низькоміцними.
Дослідження показують, що нерівномірно обпалений гіпс складається, як правило, з дрібних і пористих зерен уламкового характеру,
що обумовлює його високу водопотребу при зачиненні і низьку міцність
одержуваних з нього виробів.
Відомо, що для отримання якісного гіпсу необхідно проводити процес
випалу так, щоб частинки напівводного сульфату кальцію зберігали високу
щільність. Виходячи з цього, необхідною умовою отримання міцного продукту є рівномірний випал всіх частинок гіпсу. Це стає можливим при
отриманні гіпсу в закритих системах, що працюють під тиском. Проте існуючі подібні технології мають ряд недоліків: по-перше - низьку продуктивність, по-друге, процес випалу є тривалим і займає 10 – 15 годин.
При термічній обробці природної сировини процес ведуть з розрахунку на отримання в готовому продукті напівводного гіпсу
CaSO4∙0,5H2O.
Процеси дегідратації двоводного гіпсу CaSO 4·2H2O при його термічній обробці до напівводного - CaSO4·0,5H2O і безводного - CaSO4 є
основою виробництва гіпсових в’яжучих речовин і мають велике практичне значення. За даними П.П. Буднікова, Д.С. Белянкіна і Л.Г. Берга,
а також Д. Келлі, Д. Суттарда і К. Андерсона в системі CaSО4 - H2О
можливе існування наступних модифікацій водного і безводного сульфату кальцію:
- двоводний гіпс – CaSO4·2H2O;
- альфа - напівводний гіпс – α-CaSO4·0,5H2O;
- бета - напівводний гіпс – β-CaSO4·0,5H2O;
- альфа - розчинний ангідрит – α-CaSO4;
- бета - розчинний ангідрит – β-CaSO4;
- нерозчинний ангідрит – CaSO4 (аналогічний природному ангідриту).
В основному в будівництві для виробництва різних будівельних
матеріалів, а так само конструкцій використовуються дві модифікації
гіпсу: будівельний β-гіпс і високоміцний α-напівгідрат сульфату кальцію. Головна їх відмінність полягає в структурі кристалічних решіток
обпаленого матеріалу. Так званий β- напівгідрат сульфату кальцію ви263

ходить в умовах видалення води при дегідратації у вигляді перегрітої
пари, унаслідок чого відбувається диспергація частинок гіпсу, і вони
набувають структуру зі значно розвиненою внутрішньою поверхнею,
що позначається на збільшенні водопотреби.
На відміну від β-форми, α-форма напівгідрату сульфату кальцію
утворюється при тепловій обробці гіпсу під тиском або у водних розчинах солей і кислот. При цьому вода виділяється в крапельнорідкому
стані і створюються умови для утворення щільних кристалів αнапівгідрату, в результаті питома поверхня частинок α- напівгідрату в
2,5 - 5 разів нижче, ніж у β-напівгідрату сульфату кальцію. Тому дослідження направлені на аналіз процесів дегідратації з метою удосконалення технології отримання α-форми напівгідрату сульфату кальцію,
як перспективнішого з відомих різновидів гіпсових в’яжучих.
ПІДВИЩЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕРІАЛІВ НА
ГІПСОВІЙ ОСНОВІ
Юдин А.А.
Науковий керівник – Атинян А.О., канд. техн. наук, доцент
Будівельний комплекс в Україні вимагає підвищення не тільки
теплоізоляційних характеристик будівельних матеріалів, а й перш за
все забезпечення безпеки їх використання, а головне – вогнезахисту не
тільки нових матеріалів, але і вже експлуатованих конструкцій. Особливого захисту вимагають металеві конструкції, дерев’яні конструкції,
а також конструкції на залізобетонній основі.
Межа вогнестійкості дерев'яних конструкцій залежать від двох
факторів: часу від початку займання деревини до настання того чи
іншого граничного стану конструкції
Вогнестійкість залізобетонних конструкцій залежить від багатьох
факторів: конструктивної схеми, геометрії, рівня експлуатаційних навантажень, товщини захисних шарів бетону, типу арматури, виду бетону, його вологості тощо. Найбільш чутливими до впливу пожежі є
залізобетонні конструкції: плити, балки, ригелі, прогони.
До найпоширеніших способів підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій відносяться:
1. Облицювання конструкцій вогнетривкими матеріалами, що мають високі теплозахисні показники.
2. Нанесення на поверхню конструкцій спеціальних вогнезахисних покриттів (фарб і обмазок).
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Як облицювання можуть бути використані бетонні плитки, керамічні матеріали, штукатурка і матеріали на гіпсовій основі. Наприклад,
шар штукатурки в 2,5 см підвищує межа вогнестійкості будівельних
конструкцій у 2 рази. Облицювання вогнетривкою цеглою підвищує
межу вогнестійкості конструкцій більш ніж у 3 рази. Облицювання з
цегли досить надійне і довговічне. Однак це істотно збільшує масу
конструкцій, а самі операції з облицювання є досить трудомісткими.
Найбільш оптимальним вогнезахистом є нанесення обмазок і штукатурок на гіпсовій основі з додаванням негорючих наповнювачів (наприклад вермикуліту). Зручність нанесення поєднується з гарними теплотехнічними і вогнетривкими характеристиками, тому що сам гіпс є
негорючим матеріалом і володіє непоганими адгезійними якостями.
Найефективнішими вогнезахисними властивостями володіють
конструкції з гіпсовим і гіпсовермікулітовим захистом.
ЕКОТЕХНОЛОГІЧНІ БУДИНКИ
Меліш Н.П.
Науковий керівник – Морковська Н.Г., канд. техн. наук, доцент
Велике значення мають активні будинки, які зводяться за сучасними екотехнологіями та в яких застосовуються новітні розробки
для облаштування житла. У таких будинках все продумується з урахуванням нешкідливого впливу на навколишнє середовище. Активні
будинки отримують енергію для роботи техніки і різних пристроїв за
допомогою альтернативних джерел. Всі прилади працюють так, що
забезпечують весь будинок енергією сповна, що нею можна поділитися і з прилеглими будівлями. В першу чергу необхідно все розпланувати і вибрати відповідне місце для зведення активного будинку, з огляду на наступні моменти: особливості ландшафту, рельєф місцевості,
клімат, характер природного освітлення, середній рівень вологості,
характер грунту.
Вимоги, яким повинен відповідати екобудинок:
1. Децентралізоване виробництво енергії. До альтернативних
джерел електроенергії належать сонце, вітер, земля, повітря. Вітряки,
сонячні батареї, геліоустановки, теплові насоси та інші сучасні установки для отримання енергії з цих джерел.
2. Виходячи з першого пункту, для екодома необхідна дуже хороша теплоізоляція. У такій будові стіни робляться товщі, використовуються найбільш ефективні теплоізоляційні матеріали. Вікна також
встановлюються спеціальні, для мінімізації тепловтрат. Вони роблять-
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ся двох або трикамерні із заповненням простору між камерами газом.
Також окрема увага приділяється містках холоду.
3. При будівництві повинні застосовуватися виключно місцеві,
легко видобуваються, легко обробні матеріали. Після закінчення будівництва вони утилізуються в природному середовищі.
4. Використання біоінтенсивних технологій утилізації та переробки відходів. Перероблений гумус застосовується для збагачення грунту присадибної ділянки. З відходів вилучається максимальна користь.
5. Правильно спроектована система вентиляції. Вступник повітря
повинен обмінюватися теплом з тим, що виходить з приміщення, при
цьому не змішуючись з ним, щоб залишатися свіжим. Завдяки цьому
зменшуються витрати на обігрів, і жителі завжди дихають чистим і
свіжим повітрям, що подається з вулиці. Системи вентиляції автономна, а значить, вона самостійно контролює температуру повітря і його
витрата, в разі відсутності людини в приміщенні переходить в режим
економії.
6. Створення правильної геометрії будівлі, правильне розміщення
по сторонах світу на ділянці, що сильно впливає на економічність будинку, допомагає знизити споживання електрики.
Залежно від даних показників підбирається технологія будівництва будинку. Це може бути монолітно-каркасний тип або сітчаста оболонка. На сьогоднішній день популярністю користується каркасний
тип житлового будівництва. Для активного будинку необхідно вибирати таке місце, яке має максимальне освітлення сонцем, щоб будівля
якомога довше мала природне освітлення протягом дня. Також це дозволяє накопичувати тепло. Вікна в активних будинку встановлюються
металопластикові з якісними склопакетами, які забезпечують шумо- і
теплоізоляцію. Затінення здійснюється за допомогою системи жалюзі.
Вони дозволять регулювати режим освітлення в будинку. Крім того, в
активних будинках використовуються наступні джерела енергії: сонячна батарея; вітряна електростанція; тепловий насос. У будівельній
індустрії ведуться розробки різних технологій, які дозволяють створювати будинки, які будуть екологічно сприятливими. В даний момент
ключове значення в такому житлі мають джерела альтернативної енергії, але є маса інших моментів, на які варто звернути увагу.
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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МІСТОБУДІВНОГО АНСАМБЛЮ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСУ М. ХАРКОВА
Сергеєва К.В.
Науковий керівник – Древаль І.В., д-р архіт., доцент
Залізничні вокзальні комплекси (ЗВК) – це важливі структурнофункціональні та композиційні елементі сучасного міста. За функціональним призначенням вокзальний комплекс являє собою поліфункціональне містобудівне утворення, яке постійно розвивається.
Ціль розвитку - вдосконалення обслуговування, населення країни, регіону, приміської зони, міста в тому числі прийому вітчизняних та іноземних туристів. З погляду на це, важливим завданням розвитку ЗВК є містобудівне формування його ансамблю. Композиційна
організація ансамблю (його форма та стилістика забудови) завжди
відповідала законам класики. Так, історично головна візуальна вісь
ЗВК м. Харкова «вокзал – центр міста» завершувалась будівлями історичних соборів (Успенського та Благовіщенського). Головна планувальна композиційна вісь узгоджувалась з візуальною, фіксувалась у
просторі міськими дорогами (Полтавський шлях, Кацарська) і була
перпендикулярною залізничному шляху станції.
Неповторність просторово-планувального і композиційного розвитку вокзального комплексу м. Харкова обумовлена характерними
особливостями містобудівної ситуації його локалізації, яка забезпечує
його композиційно-образну унікальність як важливої складової композиційної структури усього міста. Ці особливості полягають у такому:
розміщення суміжно з історичним центром міста і наявність з
ним візуального зв'язку;
наявність прямих планувальних зв'язків території залізничного
вокзалу з центром міста;
можливість територіального розвитку вокзального комплексу
вздовж залізничної станції;
значний перепад рельєфу (до 6 м) ділянки пасажирської
станції в поперечному перетині.
Сьогодні для подальшого розвитку містобудівного ансамблю
центрального ЗВК м. Харкова необхідно формувати нові функціональні блоки на територіях, які розміщені вздовж залізничної станції.
Це, перш за все: багатоярусний паркінг гостьового транспорту, нова
рекреаційна зона, автовокзал, комплекс музеюю історії і залізничної
техніки Південної залізниці, нові об'єкти громадського обслуговування
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(заклади громадського харчування, торгівлі, розваг, автосервісу, офісно-готельні комплекси тощо).
Всі ці функціональні блоки повинні бути пов’язані мережею пішохідних доріжок та проїздів, а також гармонізовані композиційно
між собою та із забудовою, що склалася. Таким чином, ансамбль залізничного вокзального комплексу отримає новий імпульс для розвитку.
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ У СУЧАСНОМУ МІСТІ
Жданова В.А.
Науковий керівник – Древаль І.В., д-р архіт., доцент
Однією з особливостей сучасних міст є їх швидкий, динамічний
розвиток на основі залучення ті інноваційних технологій в різних
сферах життєдіяльності. Загальний розвиток міста складається з розвитку його кремих інфраструктур та їх координованої роботи. Однією з
найважливіших – є транспортна інфраструктура. Вона найчастіше
«випробовує на собі» сміливі технологічні, містобудівні та архітектурно планувальні рішення. Відповідно, транспортна інфраструктура є
одною з основним містоформуючих систем. Транспортна система міста складається з лінійних та вузлових елементів. Вузловими елементами транспортної інфраструктури міста є транспортно-пересадочні вузли на базі яких формуються та громадського-транспортні комплекси
(центри). Функції транспортного переміщення та громадського обслуговування не тільки просторово поєднуються в структурі комплексу, а
й підсилюють одна одну.
Мета даної роботи – звернути увагу на важливість інноваційного
розвитку транспортної інфраструктури у сучасному місті на основі
підсумків аналізу світового наукового та практичного досвіду.
Завдяки структурному, функціональному аналізу, застосуванні
методів синтезу, абстрагування, а також спостереження та порівняння
містобудівних та архітектурних обєктів, були виявлені такі основні
тенденції у формуванні громадського-транспортних комплексів:
- кооперація різноманітних функцій на території транспортного
вузла (наприклад: торгівельна, офісна, рекреаційна, житлова, розважальна) що робить його багатофункціональною суперсистемою, яка обслуговує не тільки пасажирів та гостей міста, але є центром тяжіння
для району, у якому вона знаходиться;
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- формування багаторівневої системи руху, де автомобільний
та пішохідний рух відбувається у різних рівнях відносно поверхні землі;
- піклування про навколишнє середовище, за допомогою використання при проектуванні та будівництві екологічних матеріалів та
систем (наприклад: системи альтернативного здобування електроенергії, сучасних систем переробки опадів, тощо);
- створення у транспортно-пересадочному вузлі перехоплюючого паркінгу, який надає можливість залишити індивідуальний автомобіль у периферійній зоні міста, відправляючись у центр міста за допомогою громадського транспорту, що дозволяє розвантажити автомобільні дороги міста і зменшити кількість заторів у серединній та центральній частинах міста;
- інновації сприяють розвитку транспортної інфраструктури міста. Формування систем нових, швидкісних видів транспорту, таких як
монорейковий транспорт, струнний транспорт (SKYWAY) надають
нові можливості для комфортного, швидкого та безпечного пересування по країні та за її кордоном;
- використання нового інноваційного транспорту як вантажного
для існуючих виробничих територій або для нових, що формуються
(наприклад, технопарках) прискорює перевезення вантажів та покращує умови праці на виробництвах;
- наявність розвинутої транспортної системи міста надає можливість повноцінного життя і пересування групам населення з обмеженими можливостями, які часто страждають при пересуванні непристосованими до потреб різних людей транспортними системами;
- розвиток конструктивних можливостей надає можливість
створювати ефектний зовнішній і внутрішній вид транспортного вузла,
застосовуючи найпопулярніші матеріали: скло, метал та залізобетон;
- гуманізація
та
внутрішнього
простору
громадськотранспортних комплексів за допомогою інтерактивних систем, діючих
у режимі реального часу, ергономічних рішеннях внутрішнього облаштування громадсько-транспортного комплексу, цікавих дизайнерських, художньо-архітектурних рішень, створення рекреаційних зон у
просторі транспортного вузла, з використанням в них зелених насаджень, залучення таких видів транспорту як: велосипед, моноколесо,
сегвей, самокат, та інших; а також безпечних пішохідних шляхів;
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- створення композиційно виразного, нестандартного образу
транспортного вузла, за допомогою сміливих архітектурних та дизайнерських рішень, що привертає увагу та інтерес до об’єкту не тільки
гостей і мешканців міста але й потенційних орендаторів, а також надає
місту нову містобудівну домінанту;
- комплексне проектування, коли при формуванні транспортного вузла змінам та модернізації піддається також прилегла до вузла
територія. Цей засіб допомагає дуже швидко змінити вигляд та образ
міста;
- використання енергозберігаючих технологій при проектуванні
та експлуатації об’єкту, що значно покращує економічних показників
транспортних вузлів Економічні показники покращує кооперація багатьох функцій на території транспортного вузла, що значно підвищує
рентабельність об’єкту, та робить його цікавим для потенціальних
орендаторів.
З урахування зазначених вище тенденцій розвитку існуючих громадського-транспортних комплексів та формування нових об’єктів,
можна сказати, що розвиток транспортної інфраструктури міста шляхом розвинення та удосконалення транспортних вузлів – необхідний
захід для подальшого розвитку сучасного міста, та інших його інфраструктур, що також тісно пов’язані з транспортною. Саме транспортні
вузли у даний час є візитною карткою міста, яка формує у гостей та
мешканців міста певний образ та імідж міста. Тому, розвиток транспортної системи міста, зокрема транспортних вузлів надає місту такі переваги, як: підвищення рентабельності прилеглої до транспортного
вузла забудови, економічний зріст міста, туристичний інтерес до міста,
та естетичне задоволення від образу, який він створює.
ДРУГЕ ЖИТТЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ В
МІСТОБУДІВНІЙ СТРУКТУРІ НАЙБІЛЬШОГО МІСТА
Мохна А.В.
Науковий керівник – Мартишова Л.С., канд. архіт., доцент
В процесі розвитку історично сформованих найбільших міст виникає необхідність вирішення ряду проблем вдосконалення їх містобудівної структури. З кожним роком зростають та ускладнюються потреби сучасного міста, ущільнюється сучасна забудова, зростає транспортний потік, а архітектурних пам'яток та історичних будівель в наших містах залишається все менше. Деякі з них зникають через природне старіння, інші зносять, щоб звільнити місце для нового «більш
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доцільного» будівництва, треті переробляють до невпізнання. У такій
ситуації проблема максимально ефективного використання комплексу
територій історичних будівель та створення сучасних ансамблів за їх
участю, що підкреслювали би цінність «пам’яток», стає особливо актуальною.
Більшість історичних будівель і пам'яток розташовані в центрі
міста – найактивнішої і дуже насиченої його частини. Нове будівництво в межах охоронної історичної зони дуже ускладнено, неминуча модернізація повинна задовольняти вимогам міста, що розвивається, тому жоден проект, що «торкається» пам’ятки, чи «вторгається» в її історичне середовище не обходиться без вирішення комплексу проблем,
пов’язаних з цінністю того чи іншого об’єкту.
В чому ж полягає цінність архітектурного об’єкту? Цінність архітектурних пам’яток багатоаспектна, це не тільки історична спадщина,
але, якщо мова йде про містобудівний чи архітектурний об’єкт, це сакральна та наукова, естетична та мистецька, цінність утилітарна (економічна), емоційна та психологічна, містобудівна та архітектурна цінність, цінність як об’єкту дослідження та ін.
Зупинимось на деяких особливо характерних позиціях в структурі цінності пам’яток. Так, утилітарно-функціональна цінність пам'ятки
архітектури складається з характеристик міцності, площі, безпеки, комфорту, здатності виконувати конкретну функцію, а також приносити
прибуток. Дані характеристики в умовах сучасного міста надзвичайно
важливі: якщо утилітарна цінність низька, шансів на її збереження не
багато – її місце дуже охоче займе інший, більш утилітарно цінний
об’єкт.
Одною з найважливіших важливіших складових утилітарної цінності є гуманність. Термін «гуманності» стосовно архітектури з’явився
завдяки фінському архітектору Алвару Аалто. Гуманна архітектура
зручна для існування, це архітектура де достатньо світла, тепла, повітря, простору. Така архітектура додає сил, а не забирає енергію, це архітектура пов'язана з дизайном як способом «комфортного розташування в рутині життя». Ймовірно, ця характеристика – вищий прояв
утилітарно-функціональної цінності, наприклад умови для зручного
використання маломобільної групи робить об’єкти «гуманними» до
використання широкими масами людей.
Щодо містобудівної цінності, то вона вимірюється користю, яку
будівля приносить місту, і включає такі характеристики, як розташування та функція, які тісно пов'язані. Історична частина міста вже не в
змозі виконувати більшість функцій, особливо первинних.
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Історична цінність властива будівлям, що пов'язані з історичними
подіями або особистостями. В тій чи іншій мірі історичною цінністю
володіє кожна будівля, але чим більше його вік, значніше подія, тим
вона більше. Для міста в рівній мірі важливі як історичні пам'яткидомінанти, так і звичайна забудова житловими будинками. Зв'язок з
історією допомагає зберегти спадкоємність часів, ускладнює смисловий простір міста і збагачує повсякденний досвід городянина, сприяє
формуванню особливого «духу міста» та особливого стереотипу історичної частини міста, що надихає архітекторів у всі часи на створення
нових образів, форм та просторів.
З історичною цінністю тісно пов’язана емоційна цінність, найбільш складна для виявлення та опису. Вона пов'язана з властивою
будівлі неповторною атмосферою, «духом місця», яка здатна занурити
людину в минуле, надихнути її, налаштувати на певний лад. Якщо
оточення візуально організовано і має яскраву впізнаваність, воно дозволяє кожному городянину доповнити його особистими значеннями,
зв'язати з ним особисті асоціації. Незалежно від комплексу проблем
жити в такому оточенні – це додати життєвому досвіду додаткову глибину.
Місто неминуче змінюється, і кожна окрема будівля – теж. Але не слід
забувати, що сприйняття сучасного городянина теж постійно змінюється. Якщо зміни призводять до ускладнення, насичення смислами,
примноження збереженого багатства та традицій, якщо вони дають
можливість подальших позитивних трансформацій, то є шлях до нашарування цінностей та ускладнення містобудівної структури сучасного міста в цілому. «Вторгнення» в історичне середовище сучасного
найбільшого міста дуже кропітка та відповідальна справа, важливо
зберегти і підкреслити індивідуальні риси та примножити багатогранні
цінності, «організувати діалог між старим і новим».
АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ВЕЛОТРАНСПОРТНОЇ
СТРУКТУРИ В НАЙБІЛЬШОМУ МІСТІ
Орел Д.Є.
Науковий керівник – Мартишова Л.С., канд. архіт., доцент
В наш час міський простір розподіляється вкрай непропорційно
кількості учасників руху, «нав'язана людині (авто) мобільність» веде
до підвищених витрат (від матеріальних до витрат часу) на подолання
відстаней до новостворених культурно-побутових об'єктів, розташованих на периферії міст. Це означає що в цілому, одним з найважливіших містобудівних завдань сучасного міста сьогодні стає поліпшення
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умов транспортної доступності, об'єднання міського простору, скорочення структурно-планувальних протиріч. Містобудівні структури
великих міст мають комплексну інфраструктуру, що об'єднує окремі
підсистеми: композиційну, функціональну, транспортну і т. д. в єдине
гармонійне ціле. Безпечна і надійна мобільність жителів є одним з основних завдань, що стоять перед містами.
Актуальність питання розвитку велоінфраструктури стала очевидна в Європі в другій половині ХХ століття на тлі зростаючої уваги до
проблем екології і до транспортних складнощів в історичних центрах
великих міст, а також до високих витрат на утримання і експлуатацію
особистих автомобілів.
Велосипед є цікавим прикладом доступного, екологічного, економічного транспорту, що широко застосовується з моменту свого винаходу. Сьогодні він став одним з найбільш пріоритетних транспортних засобів в Європі і провідних країнах світу. Велосипедна інфраструктура щорічно вдосконалюється; приймаються рішення про збільшення вело-пішохідних зон замість автомобільних трас; на державному рівні лобіюються законопроекти про всебічну підтримку велосипедного руху, вело-пішохідна мережа перетворює території, підвищує
їх привабливість і комфортність для жителів.
Багато великих сучасних міст України, таких як: Львів, Одеса,
Дніпро, Київ, вже мають розвинену вело-пішохідну інфраструктуру,
що збагачує образ сучасного міста, доповнюючи її різноманітними
маршрутами по історичним «куткам» та мальовничим краєвидам. Однак Харків, маючи багату історію та привабливу багатогранну природну складову, на жаль, не входить до цього переліку, за винятком відрізку вело доріжки вздовж лісопаркової зони міста на периферії міста. А
такі міста як: Копенгаген, Богота, Монреаль, Портленд, Берлін, Париж
десятиліттями вдосконалюють умови пересування на велосипеді в місті, а знаменитий Амстердам вже понад півстоліття носить гордий титул «велосипедної столиці Європи».
Розвинена велоінфраструктура створює оптимальні умови для
використання велосипеда як засобу відпочинку і забезпечує зручні
умови для побуту. Це вирішує не тільки транспортні проблеми міста
(особливо в центрі), але і створює сприятливе соціальне середовище,
скорочує витрати на медицину, збільшує тривалість життя і працездатний вік, розвиває туризм, вигідно позиціонує місто як екологічно
чисте довкілля, що, в свою чергу, привертає якісний людський капітал
та інвестиції. Розвинена велоінфраструктура генерує позитивний
соціальний ефект. Ідеї велокультури об'єднуються навколо екологічно
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чистої доступного середовища, здорового способу життя, свободи самовираження, спілкування і соціальної рівності.
Значна частина населення проводить чималу частку часу поза
автотранспортними засобами, тому розвиток безперервної, безпечної і
комфортної велотранспортної та пішохідної мереж допоможе відродити «соціальну придатність» вулиць для всіх категорій громадян. Необхідно також розуміти, що велосипедний рух по нормі вимог знаходиться значно ближче до пішохідного, ніж до автомобільного. Тому
інфраструктура, створена для велосипедистів, значно більш відповідає
критерію громадських просторів, ніж критеріям транспортної інфраструктури. Такий підхід обґрунтований на початкових етапах становлення велоінфраструктури. У розвинених містах типу Амстердама акцент зміщений в сторону забезпечення транспортної функції. Однак
для українських міст ситуація інша – розвиток громадських просторів
само по собі є трендом, і велоінфраструктура тут виступає в якості
каталізатора і елемента розвитку міських територій. У свою чергу, розвинені громадські простору підвищують загальний культурний рівень
міста, створюють і зміцнюють соціальні зв'язки в суспільстві, привертають ринок послуг, служать драйверами соціально-економічного розвитку районів міста.
Не менш важливою є безпека руху. Місто, зручне для велосипедистів, – це комфортне місто для всіх категорій людей, тому що це
перш за все – безбар'єрний місто. До того ж зручні умови для руху велосипедистів передбачають зменшення швидкості руху автотранспорту.
Необхідними якісними умовами велотранспортної мережі є її інформаційна насиченість, художня єдність і наближеність до масштабу
людини, де елементи взаємодіють, доповнюючи один одного і створюючи цілісне уявлення про велику міську систему.
ПРИЙОМИ ТА ПРИНЦИПИ РЕНОВАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН
СУЧАСНОГО МІСТА НА ПРИКЛАДІ ОЛЕКСІЇВСЬКОГО
ЛУГОПАРКУ М. ХАРКІВ
Таргонська І.С.
Науковий керівник – Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент
Актуальність. Для кожного міста, що володіє унікальною природною основою, зв'язок з водним простором визначав і визначає історичний процес і закономірності розвитку, структуру і архітектурний вигляд, культурні традиції і уклад життя, типологію і статус міських просторів.
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На тлі стрімких процесів урбанізації особливої актуальності набуває тенденція повертати водним поверхням їх надзвичайну значущість в житті міста, знову насичувати життям берегові території і по
можливості заповнювати втрачену ландшафтну складову. Це сприяє
поліпшенню екологічної ситуації, створенню нових громадських, пішохідних, рекреаційних просторів.
Місто Харків має значні рекреаційні територіями, найкрупнішими
є лісопарк, лугопарк та гідропарк. Вони займають відносно великі території, але не розвинені в достатній мірі, особливо територія лугопарку.
Територія Олексіївського лугопарку включає в себе велику кількість лісних масивів, місцями неспокійний рельєф, а також має вихід
до річки Лопань. Олексіївський лугопарк має низький рівень використання рекреаційного потенціалу, це супроводжується нераціональним
використанням берегової зони, деградацією зелених насаджень та різким скороченням територій, придатних для рекреаційного використання.
Аналіз наукових публікацій і досвіду проектно-творчих розробок
в сфері ландшафтної та ландшафтно-рекреаційної проблематики, показує, що сьогодні відсутній єдиний підхід до трактування об'єкта і предмета рекреаційної діяльності, що неминуче призводить до важливих
різночитань у частині методів досліджень і архітектурно-містобудівне
проектування рекреаційних об'єктів, особливо на таких важливих рівнях вирішення цієї проблеми, як генеральні плани міст і систем розселення в цілому.
За останні десятиліття проекти прибережних ландшафтнорекреаційних зон реалізовано в багатьох країнах світу. Ці проекти
комплексного благоустрою прибережних міських територій відображають нові тенденції щодо їхньої функціонально-планувальної організації та розкриття ролі цих територій в створенні якісного міського
середовища.
Яскравий приклад цьому - проект рекреаційного освоєння старого
русла Південної Вісли у Варшаві. Просторова основа рекреаційних
комплексів - долина з яскраво вираженим терасовим перепадом від 3
до 5 м. Вона тягнеться в довжину на 7.5 км.
Основна ідея проекту - об'єднання існуючих і новостворюваних
елементів в єдиний комплекс шляхом організації долини як просторового цілого і трасування пішохідних, велосипедних і водних маршрутів, що дозволяють пройти наскрізь всю долину. Це являє, певні
труднощі через перетин долини транспортними магістралями і через
наявність "вузьких місць", де існуюча забудова стискає рекреаційну
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зону до мінімуму. Для подолання таких перешкод потрібні проектування "вузлів" міського середовища (див. Рисунок 1).

Рисунок 1.– Проект рекреаційного освоєння старого русла Південної Вісли у Варшаві:
1 - пішохідний маршрут; 2 - рекреаційний центр; 3 - садові ділянки; 4 - мотель; 5 – палац
з парком; 6 - алея і в'їзні ворота; 7 - ігровий парк; 8 - обслуговування; 9 - автостоянки

Аналіз світової архітектурної практики і теоретичних досліджень
останніх років дозволив відзначити концентрацію уваги до екологічної
та ресурсозберігаючої проблематики в питаннях формування міського
середовища. Можна відмітити, що є актуальним організований паралельно уздовж берега розвиток рекреаційних територій, а також об'єднання існуючих нині і новостворюваних елементів в єдиний комплекс.
ХАРАКТЕР ТРАДИЦІЙНОЇ ТА СУЧАСНОЇ
АРХІТЕКТУРИ ЯПОНІЇ
Піженко М.Д.
Науковий керівник – Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент
Розуміння та пізнання архітектури Японії нелегкий та цікавий
процес. Японія закрита країна, і навіть приїхавши сюди як турист, ви
зможете лише доторкнутися на зовнішнього її «фасаду». Японці, не
рідко, порівнюють країну зі стволом бамбуку окутаним сталлю і загорнутим у пластик. Не рідко можливо побачити як скрізь старовинні
будівлі та споруди проглядається сталь сучасного індустріального міста. Традиційні та сучасні принципи формотворення в японській архітектурі тісно пов’язані.
Всі старовинні пам'ятки архітектури в Японії побудовані з дерева.
Ця особливість обумовлена низкою причин. По-перше, заготівля матеріалів та будівництво з каменю вимагають багато часу і зусиль. Подруге, матеріал обумовлений кліматом, дерево менш нагрівається влітку від спеки, а взимку менше охолоджується, краще поглинаючи воло276

гу. По-третє, дерево краще переносить поштовхи землетрусів. Почетверте, дерев’яний будинок більш мобільний, при необхідності його
можливо легко розібрати та зібрати в іншому місці.
Традиційній японській архітектурі характерні споруди з масивними дахами і відносно слабкими стінами. В цьому суть традиційного
японського дизайну: якщо структура заздалегідь задана, дизайн складається у вирівнюванні і перестановці вже існуючих відносин. Таким
чином, можна сказати про те, що ще з давніх часів почали використовувати принцип «навісних фасадів» в технології каркасного будівництва. А часті землетруси спричинили появу сейсмостійких технологій,
що дозволили мінімізувати руйнування, травмування та загибель людей.
В країні дерев’яної архітектурі рідко конструкції бувають важкими та масивними. Їх врівноважують легкими та витонченими деталями. Святилища, храми та монастирі – є найдавнішими пам’ятками архітектури Японії, які являються найважливішими культовими спорудами.
Можна помітити, що сучасна японська архітектура розвивається в
традиційних формах та символах з застосуванням нових матеріалів.
Проникаючий з Заходу інтернаціональний стиль використовує традиційні форми житлового будинку з його розсувними прямокутними вікнами-стінами - «седзі». Крім того треба зазначити, що сучасні архітектори Японії прагнуть у своїй творчій діяльності відійти від традицій,
по-своєму перетворюючи їх. Невеликі ландшафтні японські сади з ставками і камінням, і інші елементи традиційної стилізації - часта приналежність декору побудованих в сучасній манері готелів, офісів, навчальних та інших громадських будівель.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОЗЕЛЕНЕННЯ УРБАНІСТИЧНОГО
СЕРЕДОВИЩА
Власко А.Р.
Науковий керівник – Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент
В процесі постійної глобальної урбанізації у сучасному місті
з’явилась проблема в його озелененні. Збільшення кількості нових багатоповерхівок призвело до зменшення парків, скверів, газонів, а також до змін клімату і відвищення рівню забрудненності повітря. Вирішити ці проблеми призвані сучасні методи озеленення міст, що
включають створення садів, парків скверів, газонів. Це дозволяє збільшити кількість кисню за понизити рівень забрудненості повітря в
місті. Крім того це чудове місце для відпочинку городян. Однак такі
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методи озеленення мають недолік – їх важко розмістити у вже сформованому забудованому середовищі міста. Тому все більшого розповсюдження набувають нетрадиційні методи озеленення просторів: озеленення дахів, вертикальне озеленення, а також будівництво екопарковок.
Озеленення дахів дає можливість створити й підтримати комфортний мікроклімат, зменшити перепади температур, збільшити влажність повітря, очистити від пилу. Також це можливість організувати
додаткові зони відпочинку для людей. Озеленення дахів дозволяє забезпечити захист покриттю даху та знизити витрати на його отеплення
і кондиціювання приміщень. При вертикальному озелененні будівель
застосовують в’юнкі рослини, які дозволяють зволожувати повітря,
забеспечують шумоізоляцію й розповсюдження кисню у приміщення
будівлі. Особливу популярність має метод створення екопаровок. Це
газони для автомобілів, які захищенні від зовнішніх впливів засобом
газонних решіток. Газонні решітки - це сучасний матеріал, який дозволяє полегшити і прискорити процес благоустрою міст. Вони дуже просто збираються і розбираються, захищають грунт і дуже прості в застосуванні. Цей метод надає більшої краси й чистоти міста та дає можливість збільшити кількість паркувальних місць у мегаполісі. Газонні
решітки застосовуються при позначенні пішохідних доріжок, доріжок
на полях для гри в гольф, під'їзних доріжок для машин. Вони також
застосовуються при створенні альтанок, кемпінгів, зон відпочинку і
злітно-посадочних майданчиків для літаків і гелікоптерів.
При нетрадиційному озелененні газонні решітки використовуються як покриття плоских дахів і терас, для захисту гідроізоляції, при
озелененні дахів для позначення майданчиків для лавок, альтанок і
доріжок. Газонні решітки переважають в тому, що захищають кореневу систему посаджених рослин, але в той же час не перешкоджають
повітро-і водообміну. Вони зміцнюють грунт, не дають можливості
людям, тваринам і машинам її витоптувати. Решітка може витримати
навантаження в кілька тонн, що вельми важливо для обладнання єкопарковок. Додатковими плюсами газонних решіток є стійкість до
впливу прямих сонячних променів, температурних коливань, і простота використання.
Ще один не менш популярний метод озеленення міст – сад на даху. Серед найбільш яскравих прикладів можна відмітити найбільший
сад на даху в США створений в Окленді над чотирьохповерховим підземним гаражем площею 1,4 га. Його мальовничий ландшафт досягається вільним плануванням доріжок, квітників, водойм, груп дерев. У
такому ж стилі вирішено сквер над підземним гаражем в Пітсбурзі.
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Його автор, відомий ландшафтний архітектор Саймондс, зумів створити мальовничий оазис з мікрорельєфом як контраст урбанізованому
місту.
Заслуговує уваги досвід японських архітекторів, які створили багатоярусний сквер для «споглядального» відпочинку в місті Каратсу.
Композиція будується на поєднанні декоративних стінок, терас, сходів,
фонтанів, скульптур, водойм. Для покриття застосований кольоровий
пісок і галька.
Прогресивний метод збільшення озеленення міської території - це
створення садів на плоских дахах житлових і громадських будівель.
Вони мають перевагу з точки зору інсоляції і забрудненості повітря,
так як на рівні дахів повітря значно чистіше. У багатьох містах світу
озеленення покрівель розглядається як один із шляхів вирішення проблеми оздоровлення навколишнього середовища, а отже, поліпшення
якості життя городян.
ПРИНЦИПИ РЕНОВАЦІЇ ПРИРІЧКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ
НАЙКРУПНІШОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ РАЙОНУ
ГРИГОРІВКИ У МІСТІ ХАРКОВІ)
Кандибальська Г.В.
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент
Містобудівні проблеми стають все більш актуальними у зв’язку з
ускладненням функціональної структури життєдіяльності сучасних
міст, що вимагає адекватного вирішення і, як наслідок, додаткових
досліджень в цій галузі. Данна ситуація характеризується порушенням
рівноваги між природнім і штучним середовищем через стихійну урбанізацію, гіпертрофоване зростання міст і глобальну технізацію. Суспільством мають бути збережені для наступних поколінь оптимальні
умови існування та біогеосистемна різноманітність. А також досягнуто
поліпшення екологічного стану та привабливості прирічкових територій (ПТ) за рахунок містобудівної та економічної діяльності. Тому невід’ємною вимогою сучасного розвитку урбанізованого середовища є
гармонізований простір.
Більшість міст світу сформувались на узгір’ях, у річних долинах
та біля водних об’єктів, які мають вплив на усі складові міського середовища. Ландшафти річних долин нестійкі до антропогенного навантаження. Через велике транспорте навантаження, діючі промислові
підприємства, господарську діяльність, хаотичне освоєння та щільності житлової та громадської забудови, ріки придбали негативні якості,
які згубно впливають на екологічний стан усієї системи розселення:
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забруднення акваторія, порушення природних ландшафтів, зникнення
рослинних покровів та інше.
У зв’язку з цим з’явилась необхідність до комплексного підходу
організації ПТ, які знаходяться у екологічному комплексі.
Проблемою дослідження є дисгармонія організації природних та
штучних елементів в містобудівному просторі.
Мета дослідження – виявити принципи реновації ПТ найкрупнішого міста (на прикладі району Григорівки м. Харкова).
В результаті аналізу науково-практичного досвіду, вивченню і систематизації факторів та принципів, була побудована концептуальна
модель вирішення проблеми ПТ найкрупнішого міста Харкова (на
прикладі району Григорівки).
Окреслені основні принципи та прийоми реновації прирічкових
територій
в
таких
аспектах:
планувальному,
структурнофункціональному, композиційному:
- принцип екологічності реалізується у прийомі вписування комплексів в природне оточення; максимальне використання природного
ресурсу та упорядкування антропогенного навантаження на ландшафт;
- принцип інтегрованості реалізується у вписуванні забудови в існуючий ландшафт з максимальним збереженням природних компонентів;
- принцип поліфункціональності реалізується у прийомі розширення функціональної насиченості забудови, створення на їх базі додаткових обслуговуючих функцій;
- принцип просторового та композиційного взаємозв’язку реалізується завдяки прийомам: забезпечення зв’язності комунікаційного
каркасу між окремими зонами, розвитку інноваційної просторової
структури, розробці яскравого індивідуального образу;
- принцип трансформації реалізується завдяки прийомам трансформації відкритих просторів, зонування просторів; використання мобільних елементів;
- принципі технологічності реалізується у впровадженні новітніх
інженерних технологій; використання останніх розробок у сфері будівельних матеріалів, конструкцій.
Окреслені прийоми формування прирічкової території, що враховують вимоги до організації сучасної житлової, громадської та промислової забудови, організації рекреаційної території, застосовані в концептуальному проектуванні прирічкової території району Григорівки в
місті Харкові.
В результаті концептуального проектування було підтверджено
доцільність та ефективність запроваджених принципів та прийомів, що
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сприяє вдосконаленню екологічного комплексу ПТ та екомережі
м. Харкова в цілому. Збереження і примноження елементів природного каркасу сприяє екологічній стійкості територій, що дозволяє компенсувати і нейтралізувати негативні явища антропогенної діяльності.
Грамотне розміщення системи озеленення, особливо прирічкової території, розвиток екологічного підходу при організації містобудівного
простору; підвищення ролі природного та географічного чинників в
просторовій структурі міста; пошук нових підходів включення природних форм в архітектурний простір; формування природної інфраструктури для відновлення функції архітектурного ландшафту; пошук балансу між штучними і природними факторами архітектурного простору все це сприяє гуманізації просторового середовища міста.
ФОРМУВАННЯ АРЕАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ АКТИВНОСТІ
В М. ХАРКОВІ
Костіна К.В.
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент
Ареал студентської активності включає різні процеси життєдіяльності людини: освітні, культурні, наукові та побутові, що реалізуються шляхом особливої архітектурно-містобудівної організації їх території. Динамізм сучасно життя сьогодні, як ніколи, впливає на потреби в організації нових форм проживання, навчально-дослідної діяльності, дозвілля та спортивно-оздоровчої діяльності особливо молоді.
Стратегія сталого розвитку міст потребує нового погляду на раціональність використання територій ареалу студентської активності в структурі міста. Нові соціокультурні тенденції також впливають на життєдіяльність студентської молоді та суспільства в цілому.
На даний час сформовані зони активності студентів не відповідають потребам життєдіяльності сучасної молоді та не мають під собою регулюючої нормативної документації. Ця проблема актуальна та
потребує сучасного рішення. Сучасне місто майже не пропонує молоді
місць для дозвілля поруч із вищим науковим закладом або гуртожитками. Традиційно чітко складена система планування міст не дозволяє
у повній мірі організувати студентській молоді одночасно житлову,
освітню та дозвільну зони.
У зв’язку з цим основною метою є визначення основних прийомів формування ареалу студентської активності на основі існуючих
містобудівних принципах у м. Харкові. Наукова новизна даного дослідження полягає у виявлені основних прийомів формування ареалу сту-
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дентської активності в межах вулиць Василя Стуса, Дідро та Якутської
в м. Харкові.
Науково-методичною базою для проведення даного дослідження
є фундаментальні праці з питань організації середовища навчальних
закладів в структурі великого міста Дудіна Т.С., Ковальської Г.Л.,
Кондель-Пермінової М.М., Мазур Т.М., Махадін Т., Рутштейн І.З. та
ін. Однак, питання містобудівного розвитку ареалу студентської активності України в сучасних умовах ще розкриті недостатньо.
Таким чином, результатом наукового дослідження має стати концептуальний містобудівний проект ареалу студентської активності в м.
Харкові з урахуванням природно-кліматичних особливостей ділянки
проектування, функціонально-планувальним рішенням та відповідною
композиційною структурою, що забезпечило б усі потреби сучасної
молоді та мешканців міста в цілому.
ФОРМУВАННЯ ВИСТАВКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА
ЇХ ЗНАЧЕННЯ В МІСТОБУДІВНОМУ ПРОСТОРІ
Адаменко К.В.
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент
У наш час глобалізація й посилення конкуренції на внутрішньому
и міжнародному ринках створили необхіднім розвиток виставкової
діяльності, як одного з основних інструментів створення конкурентних
переваг сучасної держави. Виставкова діяльність, її функції і можливості розвиваються, змінюються пріоритети та виставкові механізми.
Проблема організації вільного часу мешканців великого міста є актуальною для будь-якого сучасного суспільства і потребує вирішення.
Постає питання у виборі правильної стратегії при створенні нових,
інноваційних науково-виставкових комплексів.
За визначенням фахівців прийшов час глобальної виставкової корпоративної культури, інтегрованої з медіа-технологіями, гнучкою,
конкурентної та сервісно-орієнтованої. Все це визначає успішність
виставок, що робить їх максимально ефективними для експонентів і
привабливими для відвідувачів. Популярність виставок з кожним роком збільшується. Нажаль, в Україні спостерігаються деякі проблеми в
формуванні виставкової галузі, в першу чергу – висока ступінь роздробленості. Величезна кількість дуже маленьких виставок, які проводяться з низьким рівнем сервісу, в непристосованих приміщеннях викликає лише негативні наслідки.
Система інноваційного виставкового комплексу повинна мати
властивості комунікативності, адаптивності, надійності й інтерактив282

ності. Вимогами до функціонально-планувальних характеристик виставкових комплексів є: різноманітність можливостей, що надають,
багатофункціональність, зручний взаємозв’язок і розмежування; включення наступних функціональних складових: наукової і дозвільної
творчості, інформаційної складової, медійної діяльності, різних видів
видовищ і розваг.
Виставкові комплекси в минулому проектувалися як об’єкти, що
формували публічний простір міста. Це цілі ансамблі, архітектура яких
за силою своєї виразності і красою не поступається іншим пам’яткам
історії архітектури та культури.
Таким чином, формування або реорганізація виставкових територій та їх комплексів дозволить створити домінуючі містобудівні вузли,
сформує нову функціональну інфраструктуру даної території і дасть
новий зміст містобудівному простору, який стане культурним громадським центром для жителів сучасного міста.
ПРИЙОМИ РЕННОВАЦІЇ ПАРКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
ВИРОБНИЧИХ РАЙОНІВ МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ПАРКУ
МАШИНОБУДІВНИКІВ ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА М. ХАРКОВА)
Глущенко К.М.
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент
У сучасному великому місті з населенням понад 500 000 чоловік і
великою кількістю промислових підприємств сьогодні складно знайти
території для житлової забудови, створення нових підприємств та особливо рекреаційних територій. В той же час в кожному місті існують
території, де промисловість перемежовується із житловою функцією.
Оскільки виробництво і промисловість були основними містоформуючими чинниками за часів індустріалізації і в післявоєнні роки, виробничо-сельбищні території розташовувались частіше за все біля центру
міста. Зараз такі промислово-сельбищні райони деградують та утворюють занедбані території в щільній міській забудові, або ж частково
змінюють свою функцію, що не сприяє покращенню сучасної містобудівної структури. Тенденції до реновації виробничо-сельбищних районів набувають актуальності, таким чином реновація паркових територій, які безпосередньо розташовані в цих районах, є не менш важливим
заходом реновації міста. Зі зміною функції виробничо-сельбищних
районів змінюється навантаження на ландшафт, з’являється потреба у
створенні багатофункціональних комплексів та впровадженні інноваційних технологій.
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Наразі існує багато промислових зон з інфраструктурою, яку можна рекультувати, відновити та використати за призначенням. Цей
факт не обминає й існуючі парки, наприклад, у Харкові парк «Зелений
Гай» (ст. метро Індустріальна) , парк Машинобудівників (ст. метро
Московський проспект) , парк «Перемога» та інші.
Із втратою в минулому столітті домінування виробництва в індустріально розвинутих країнах почався процес реорганізації виробничих територій. В містах почали зменшуватись площі виробничих територій. Також, на виробничо-сельбищних територіях співвідношення
житла та виробництва стало нерівномірним, сельбищні території поступово збільшувались. А отже, збільшилась потреба в створенні або
реновації рекреаційних зон. Таким чином, актуальністю теми дослідження є виявлення містобудівних прийомів просторовокомпозиційної організації та реновації міського середовища, які допомагають реорганізувати рекреаційний простір, диференціювати навантаження на ландшафт, гармонізувати ландшафтно-містобудівне середовище.
ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ
МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Синицька А.С.
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент
В останні роки в Україні зростає чисельність людей, які мають
фізичні та психологічні вади. Виникає необхідність розробки системи
реабілітації, яка включає медичні, психологічні, педагогічні, соціально-економічні, архітектурно-просторові та інші заходи, спрямовані для
покращення життєдіяльності маломобільних груп населення. Метою
реабілітації є покращення фізичного стану таких груп населення, їх
соціальної адаптації та інтеграції у суспільство. Вирішення завдання
щодо реабілітації маломобільних груп населення вимагає комплексного підходу та досвіду.
Досить актуальним є застосування нових інноваційних форм фізичної, психологічної та соціальної реабілітації, а також створення
відповідних сучасних архітектурно-містобудівних об’єктів. Прикладом
такого нового типологічного об’єкта є спортивно-реабілітаційний
комплекс для маломобільних груп з обмеженими фізичними можливостями. Вирішення проблеми формування архітектурних комплексів в
структурі сучасного міста потребує розробки базової концепції з урахуванням багатьох аспектів.
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Основним аспектом є соціально-демографічний аспект як орієнтаційний засіб формування доступного середовища для маломобільних громадян України у межах архітектурно- містобудівного каркасу
сучасного міста.
В Україні спостерігаються деякі проблеми в формуванні функціонально-планувальної та об’ємно-просторової структури центрів реабілітації з урахуванням вимог груп з обмеженими фізичними можливостями. В першу чергу – висока ступінь роздробленості, стихійне виникнення реабілітаційних комплексів для маломобільних громадян,
відсутність цілісної системи взаємозв’язків між елементами міського
середовища.
Концептуальним вирішенням проблеми є формування цілісної
організації доступного середовища шляхом створення модульної системи функціювання мережі подібних реабілітаційних центрів у містобудівному каркасі м. Харкова. Систематизація та координація руху
лінійної мережі м. Харкова, від елементів загального користування до
реабілітаційного центру, з урахуванням проблемних ділянок для людей з обмеженими можливостями. Інтеграція людей з обмеженими
можливостями у міське середовище та створення безбар’єрного міського середовища.
Містобудівна організація реабілітаційного комплексу та об’ємнопросторова структура об’єкта формується залежно від функціональних
і типологічних особливостей. На цій основі сформульовані принципи
функціонального зонування: компактності, модульності та гнучкості
щодо вибору архітектурно-планувальних рішень реабілітаційних комплексів. Також функціонально-планувальні принципи та прийоми організації реабілітаційного комплексу залежать від окремих категорій
маломобільних груп населення.
Щодо формування реабілітаційних центрів велике значення має
застосування загальних типологічних принципів побудови складу
приміщень і їх архітектурно-планувальної організації. При цьому необхідно впроваджувати ергономічний підхід до створення внутрішнього та зовнішнього середовища за умови безперешкодного доступу до
всіх будівель і споруд комплексу: влаштування пандусів, вертикальних
підйомників і ліфтів тощо.
При проектуванні реабілітаційного центру необхідно враховувати
наступні характерні особливості, оскільки призначене для маломобільних груп населення. Центр повинен мати наступні функціональні
зони: зона основних будівель і споруд; господарсько-обслуговуюча
зона; рекреаційна зона. Зона основних будівель і споруд складається з
таких секторів: спортивний; медичний; житловий; сектор громадсько285

го харчування. Група медичних приміщень містить такі функціональні
зони: адміністративну; лікувально-реабілітаційну (діагностичні та терапевтичні кабінети); обслуговуючу (реєстратура, приміщення для
очікування та ін.); торговельну (аптека); допоміжну (складські та підсобні приміщення); рекреаційну. Наявність готельного комплексу залежить від містобудівної ситуації, а також завдання на проектування.
Можливо додати допоміжні функції, пов’язані із творчістю, комунікацією, спілкуванням, працею та фізичною активністю.
Таким чином, наукові дослідження щодо формування реабілітаційних центрів для маломобільних груп населення мають велике значення. Вони тісно пов’язані із існуючими розробками, які стосуються
проблем формування безбар’єрного середовища життєдіяльності для
маломобільних груп населення. Результати цих розробок повинні мати
впровадження в архітектурно-містобудівну практику для створення
безбар’єрного міського простору, комфортного для маломобільних
груп населення та гуманізації.
МІСТОБУДІВНЕ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ
(НА ПРИКЛАДІ ПЛОЩІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ В
М. ХАРКОВІ)
Ярова В.І.
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент
Актуальність даної теми полягає в тому, що відкриті громадські
простори займають значне місце в структурі сучасного міста – це громадські місця в яких відбувається переважна більшість соціальної інтеграції. Серед таких виступають парки, сквери, площі, вулиці, торгові
дома – місця масового скупчення людей. Головною функцією площ і
вулиць є логістична функція: вони пов’язують міський простір в єдине
ціле.
Сучасні громадські простори стають і містом, і природою одночасно: концепція «природного урбанізму» стає головною тенденцією і
способом існування природи в міському середовищі. Сучасні архітектори частіше звертаються до історичних місць, ніж облаштовують нові, а більшість їх проектів відразу замислюються як ідеальна панорама
для інстаграм-акаунтів туристів.
На даний момент в місті Харкові спостерігається нестача і не
адаптованість відкритих громадський просторів до сучасного способу
життя міста. Нестача таких важливих властивостей як динамічність,
гнучкість, трансформація і мобільність призводять до зниження функціональних можливостей простору, його слабку доступність і в цілому
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привабливість. Саме така проблема спостерігається на площі Небесної
сотні, яка знаходиться в центрі міста Харкова але зовсім забута мешканцями міста та гостями міста. Реконструкція площі сприяє формуванню повноцінної середи для відпочинку людини та призведе до збільшення потоку відвідувачів і створення туристичної функції.
Одне з перших філософських трактувань «публічний простір»
отримало в роботі німецького мислителя Ханни Арендт «Vita Activa».
Автор відокремлювала публічний простір від приватного і говорила
про те, що публічний простір існував завжди, будучи обов’язковим для
людської діяльності. Однак справжню популярність термін знайшов в
1990-і роки на хвилі процесу реабілітації громадських місць в європейських містах. Тим часом, відкритий (публічний) простір, на думку багатьох дослідників, серед них У. Уайт, Д. Джейкобс і Р. Сеннетт є найважливішою складовою міського життя.
Сучасне життя у великому місті має не досить втішні тенденції:
знеособленість повсякденних контактів, відчужений і швидкоплинний
характер взаємодій, байдужість, ризик десолідарізаціі суспільства, як
наслідок міської нерівності і маргінальності. Всі ці невтішні факти
міського життя, ще в минулому сторіччі привів німецький соціолог
Г. Зіммель, пояснивши замкнутість і відособленість внутрішніх відносин жителів великих міст підвищеної нервовістю життя, що походить
від швидкої і безперервної зміни зовнішніх і внутрішніх вражень.
Публічні простори мають бути жваві, з великою кількістю відвідувачів, доброзичливі, тобто стати осередком активності та обміну.
Проте в сучасних містах в умовах екологічної кризи та в атмосфері
суцільного хаосу, що царить у відкритих публічних просторах присутній особливий фактор непривабливості і небезпеки, що в свою чергу
сприяє зменшенню ступеня зручності користування цими об’єктами. В
ідеальному варіанті відкритий простір, що стикається з найбільш жвавими районами міста має бути доступним кожному – представникам
різних соціальних, вікових, етнічних груп, які відчувають себе там цілком комфортно і безпечно.
Публічний простір поділяють на інформаційний, нормативний,
комунікативний і ментальний простір. Це місце постійного взаємозв’язку між людиною і містом. Феномен публічних комунікацій являє собою виклик сучасному суспільству. Ми маємо справу зі зростаючим розривом між бурхливим зростанням проявів публічної діяльності в різних сферах суспільного життя, диференціацією, розширенням,
розвитком публічних комунікацій і набагато меншими темпами і вузькими рамками осмислення загальнозначущої активності в містобудуванні.
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Слід зазначити, що публічні простори стають каналом для передачі інформації, знижують властиві місту страхи, деякі негативні ефекти міської анонімності, і тим самим виконують інформаційну та комунікативну функції. У відкритих і загальнодоступних просторах люди
вивчають і спостерігають один за одним, набувають соціальний досвід,
освоюють зразки поведінки, усвідомлюють почуття приналежності до
міського товариства і т. д.
Таким чином, виникає необхідність архітектурно-містобудівного
формування і розвитку публічних просторів в структурі міста, які характеризуються багатофункціональністю, композиційною цілісністю,
комбінованим використанням, інформаційністю, комунікативністю.
Подібні дослідження дозволяють більш глибоко вивчати композиційно-планувальні принципи й закономірності формування публічних
просторів для створення гуманізації міського середовища.
ПРИЙОМИ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРІВ ПСИХІАТРИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ У ХАРКОВІ
Квочка С.О.
Науковий керівник – Вітченко Д.М., ст. викладач
У сучасних соціокультурних умовах України набуває гостроти питання надання психіатричної допомоги громадянам на рівні світових
гуманістичних стандартів, актуалізується створення мережі сучасних
центрів психіатричної реабілітації різних груп соціуму.
З існуючого практичного досвіду можна зробити висновок, про те
що центри психіатричної реабілітаційні розміщуються на окремих ділянках, як правило, в межах населених пунктів, в озеленених районах,
далеко від промислових й комунальних підприємств, залізниць, автомагістралей та інших джерел забруднення різних видів відповідно до
чинних нормативних документів.
Розглядаючи прийоми розташування центрів психіатричної реабілітації на території міста, можна виділити наступні типи: в центральній
(історичній) частині міста; в сельбищній зоні міста; в рекреаційних
зонах міста; в зеленій приміській зоні.
Центри психіатричної реабілітації, розташовані в пристосованій
історичній забудові центру міста, мають загальні характерні риси, з
яких позитивними є:
- зручний транспортний зв'язок;
- наявність розвинених комунікативних та інженерних мереж;
- зручний зв'язок центру з іншими спеціалізованими установами.
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Водночас негативними рисами такого розташування є:
- відсутність або недостатність території ділянки центру;
- проблемність гнучкості планувальних рішень через розміщення у пристосованих історичних будівлях;
- невідповідність нормативним санітарно-гігієнічним вимогам;
- обмеженість місткості та функції реабілітаційних центрів;
- відсутність можливості урізноманітнення функцій центру;
- загазованість і запиленість повітря.
Центри психіатричної реабілітації, розташовані в сельбищній зоні
міста, з тими ж привабливими рисами розташування, що й вищезгадані, набувають додаткових позитивних рис, а саме:
- збільшення площі ділянки реабілітаційного центру,
- зниження рівня запиленості та загазованості повітря.
При вельми позитивній оцінці такого розташування наявні й негативні фактори, такі як:
- відсутність можливості подальшого розвитку центру реабілітації,
- недостатність площі ділянки закладу,
- обмежена гнучкість планувальної структури.
В результаті аналізу попередніх прийомів розміщення оптимальним
можна вважати розташування в приміській зеленій зоні або в рекреаційних зонах міста на ділянках з найбільш сприятливими кліматичними умовами. При подібному розміщенні єдиним недоліком є незручний транспортний зв'язок з містом.
Центри психіатричної реабілітації, розташовані в приміських зелених зонах, набувають чимало позитивних рис, зокрема таких як:
- поява прилеглої території,
- зниження запиленості та загазованості повітря,
- гнучкість планувальних рішень,
- відповідність чинним санітарно-гігієнічним вимогам,
- можливість збільшення місткості реабілітаційних центрів,
- можливість збільшення функцій центру психіатричної реабілітації.
Негативними рисами такого розташування стають:
- незручний транспортний зв'язок із населеними пунктами,
- відсутність існуючих комунікативних й інженерних мереж,
- незручний зв'язок з іншими спеціалізованими установами.
Виходячи з вищевикладеного випливає, що під будівництво споруд
центрів психіатричної реабілітації слід відводити вільні від забудови
ділянки з добрим рівнем аерації та інсоляції на незатоплюваних й незаболочених територіях з бажано низьким рівнем ґрунтових вод. Пере289

вагу бажано віддавати ділянкам, які мають спокійний рельєф з невеликим природним ухилом, існуючими трав'яним покровом та деревними
й чагарниковими насадженнями, які значно полегшують роботи з благоустрою та озеленення ділянки.
Проаналізувавши досвід будівництва даних центрів у м. Харкові,
приходимо до висновку, що найоптимальнішим є їх розташовування у
межах рекреаційної зони міста або у зеленій зоні поблизу міста.
Проектування центру психіатричної реабілітації буде апробоване у
дипломному проекті бакалавра на кафедрі містобудування ХНУМГ
імені О.М. Бекетова. В ході проектної практики обрана ділянка об’єкту
проектування на околиці міста: у рекреаційній зоні між окружною дорогою та вул. Ігоря Муратова в Холодногірському районі м. Харкова.
МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ МУЗЕЇВ
СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Гончаренко В.В.
Науковий керівник – Вітченко Д.М., ст. викладач
Сучасні музеї, особливо сучасного мистецтва, стають центрами
освіти, комунікації, культурної інформації і творчих інновацій у місті.
Містобудівна ситуація, безпосереднє оточення й власне ділянка
музею мають істотний вплив на архітектуру будівлі. Функціональна
програма повинна вирішуватися в органічному зв'язку з природним й
історичним містобудівним оточенням. Історично єдино можливе місце
розташування музею в місті – виключно центр – й сьогодні зберігає
свою актуальність. Унікальність визначає архітектурне значення музею у формуванні містобудівних ансамблів. З ростом типологічного
різноманіття музеїв, зміни їх ролі в суспільному й культурному житті
порушилася єдність підходу до вибору ділянки.
Загальні вимоги до вибору ділянки для будівлі музею наступні:
- Перевага розміщення у міському центрі. Музеї є провідними
об’єктами формування загальноміського ансамблю. Дотримання цієї
вимоги забезпечує рівність доступу музею для відвідувачів з різних
районів міста та інших населених пунктів;
- Включення музею до комплексу закладів культури разом з
іншими музеями, театром, виставковим залом, бібліотекою, архівом,
інформаційним центром, розважальними центрами. Кооперування доповнює функціональну програму музею й заохочує нові категорії відвідувачів;
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- Близькість ландшафтного об’єкту (парку, скверу, бульвару,
набережної та ін.) – для влаштування відкритої експозиції, природнього захисту від шуму та пилу й створення рекреаційних зон;
- Достатня площа ділянки для будівництва й розвитку музею.
При виборі місця для будівництва музею необхідно враховувати
такі основні фактори:
- Соціальні цілі: збереження культурної спадщини та його
пропаганда, підвищення освітнього й культурного рівня населення,
проведення наукових досліджень,
- Призначення й специфіка музею: місце музею у загальній
структурі (центральний, головний, філія), тип колекції, фонди, переважний розвиток функцій (науково-дослідна, науково-просвітницька,
освітня, дозвіллева),
- Характеристика міста: чисельність населення, структура розселення, прогнозований регіон охоплення музеєм, транспортна схема,
перспективи розвитку міста в цілому й району будівництва зокрема,
історичні й культурні традиції, рівень розвитку індустрії туризму.
Аналіз структури відвідувачів художніх музеїв показує, що туристи
– мешканці інших міст складають значну частину аудиторії відвідувачів (від 32% у найкрупніших музеях).
Для регіонів з високою щільністю населення й розвинутим міжміським громадським транспортом істотний вплив на відвідуваність має
населення найближчих населених місць:
- Природне оточення: рельєф, рослинність, водойми, геологічні характеристики, кліматичні умови ( з точку зору збереження експонатів й можливості організації відкритого майданчика), форма й
розмір ділянки об’єкту проектування, обмеження використання, у тому
числі шум, вібрації й забруднення, придатність місцевості для проведення дозвілля;
- Містобудівна ситуація: наявність інших музеїв, навчальних
закладів,
наукових установ, місць дозвілля та відпочинку; найближче архітектурне оточення; тенденції розвитку; несприятливе для музею сусідство з
швидкісними магістралями й об’єктами промисловості та комунального господарства; можливість поетапного розширення будівлі музею;
- Структура населення: соціально-професійний й віковий
склад, рівень освіти, культурні запити, щільність й напрям туристичного потоку;
- Транспортна доступність: система громадського транспорту
в районі ділянки об’єкту проектування, розміщення стоянок, пішохідна
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доступність до музею (легка доступність – до 15 хвилин пішої ходи
або 15-30 хвилин їзди на міському громадському транспорті);
- Техніко-економічні міркування: благоустрій території, проведення супутніх із будівництвом музею заходів (проїздів, інженерних
мереж).
- Спеціальні вимоги. Для художніх музеїв: своєрідність природнього ландшафту й архітектурного оточення як елементів експозиційного показу, можливість розміщення творів монументального мистецтва на відкритих експозиційних майданчиках, розширений склад
експозиції проста неба.
Проектування актуального для Харкова музею сучасного мистецтва
буде апробоване в дипломному проекті бакалавра на кафедрі містобудування ХНУМГ імені О.М. Бекетова. На підставі викладених вище
принципів обрана ділянка об’єкту проектування: між вул. Ключковською (біля вул. Бурсацькій узвіз) та набережною р. Лопань.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ В
АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУДАХ
Шипов О.В.
Науковий керівник – Лусь В.І., канд. техн. наук, доцент
Навколишній світ - це світ геометрії чистої, справжньої, бездоганної
в наших очах. Все навколо - геометрія. Ніколи ми не бачили так ясно
таких форм, як коло, прямокутник, кут, циліндр, куля, виконаних так
чітко, з такою ретельністю і так впевнено.
Ле Корбюзьє
Жоден з видів мистецтв так тісно не пов'язаний з геометрією як
архітектура. Ле Корбюзьє вважав геометрію тим чудовим інструментом, який дозволяє встановити порядок в просторі. Фігури, які він згадує, є тими геометричними формами (як він каже, «представниками
чистої геометрії»), на базі яких будуються архітектурні форми.
Ми знаємо дуже багато плоских фігур і просторових фігур, які
іноді називають геометричними тілами. Вони, з одного боку, є абстракціями від реальних об'єктів, які нас оточують, а, з іншого, є прообразами, моделями форми тих об'єктів, які створює своїми руками
людина. Наприклад, колода може служити основою для формування
уявлення про геометричну форму циліндра, а циліндр є моделлю для
створення колон, які широко використовуються в архітектурних спорудах.
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Архітектурні твори живуть в просторі, є його частиною, вписуючись в певні геометричні форми. Крім того, вони складаються з окремих деталей, кожна з яких також будується на базі певного геометричного тіла. часто геометричні форми є комбінаціями різних геометричних тіл.

Рисунок 1 – Пентагон (міністерство
оборони США)

Геометрична форма споруди
настільки важлива, що бувають
випадки, коли в імені або назві будівлі
закріплюються назви геометричних
фігур. Так, будівля військового відомства США носить назву Пентагон, що
означає п'ятикутник. Пов'язано це з
тим, що, якщо подивитися на цю
будівлю з великої висоти, то вона
дійсно буде мати вигляд п'ятикутника.

Насправді тільки контури цієї будівлі являють п'ятикутник. Саме
ж воно має форму багатогранника.
Звернемося до геометричних форм в сучасній архітектурі. Поперше, в архітектурному стилі «Хай-тек», де вся конструкція відкрита
для огляду. Тут ми можемо бачити геометрію ліній, які йдуть паралельно або перетинаються, утворюючи ажурне простір споруди. Прикладом, своєрідною прародителькою цього стилю може служити Ейфелева вежа (рис. 2).

Рисунок 2 Ейфелева вежа

Рисунок -3 - Музей науки.
Валенсія

Рисунок 4 – Бібліо Медіацентр Бранденбурзького технічного університету

По-друге, сучасний архітектурний стиль, завдяки можливостям
сучасних матеріалів, використовує химерні форми, які сприймаються
нами через їх складні, вигнуті (опуклі і увігнуті) поверхні (рис. 3 і 4).
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Всі види поверхонь розрізняються великою різноманітністю
форм – від простих до найхимерніших. Знання всіх видів поверхонь
відкриває широкі можливості для застосування їх естетичних якостей
в оригінальних і виразних архітектурних рішеннях. Щоб вибрати ту чи
іншу поверхню, необхідно не тільки вміти правильно зобразити її на
кресленні, але і представляти форму її граничного контуру з різних
точок зору, а також знати її світлотіньові властивості.
Літопис світової архітектури складають, перш за все, унікальні
будівлі і споруди, які зберігаються століттями і акумулюють колосальний культурний і технічний потенціал.
Такі споруди, що знаходяться серед періодично змінюваної навколишньої рядової забудови, несуть безліч символічних значень, служать орієнтирами в міському середовищі, виконують роль композиційних акцентів в ансамблях, є історичними пам'ятками.
Дані обставини обумовлюють ретельний вибір варіанту архітектурного рішення при будівництві або реконструкції подібного об'єкта і
виявляють необхідність використання нетрадиційних проектних і
будівельних засобів.
ЯК АРИСТОТЕЛЬ СФОРМУВАВ СВІТ, В ЯКОМУ
МИ ЖИВЕМО
Третяк О.Д.
Науковий керівник – Лусь В.І., канд. техн. наук, доцент
Не дуже велика частина людей сьогодні замислюється про те, як
утворився світ, в якому ми існуємо. Ні, ми не говоримо про теорії походження життя на Землі. Але мова буде про мораль, владу, закони,
стандарти освіти та інші соціальні речі, які закріпилися в суспільстві.
Зрозуміло, що становлення всього цього відбувалося протягом усього
життя людства. Однак тут цілком доречна фраза, що все нове - добре
забуте старе. І якщо ми копнемо глибше, то дізнаємося, що все наявне
у нас сьогодні - плід праць і роздумів великого грецького філософа
Аристотеля.
Саме він в своїх роботах і теоріях заклав основу для
функціонування людства. І навіть сьогодні важко недооцінити вплив
його філософії на сучасне суспільство. Може здатися, що цей старий
мудрець нині зовсім неактуальний, але без тих знань, які він привніс в
наше життя, світ був би зовсім іншим.
Мораль. Велика частина філософії Аристотеля так чи інакше була пов'язана з поняттям людської моралі, розмірковував він про метафізику, політику чи буття. Він вважав, що це найважливіша частина
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природи людини, яка допомагає нам приймати ті чи інші рішення кожен день. Аристотель заклав один з основних механізмів моральності,
який використовується і сьогодні. Йдеться про моральний егоїзмі,
який має на увазі, що людина повинна бути добропорядною не заради
інших, але заради самої себе. Головною здатністю людей він вважав
вміння відрізняти правильне від неправильного, що допомагає направляти життя в потрібне русло. Сьогодні це дозволяє нам регулювати
поведінку людини законами, заснованими на відповідальності кожного
індивідуума за свої вчинки.
Причинно-наслідкові зв'язки. Після міркувань про людську
мораль і відповідальність за вчинки Аристотель перейшов до створення формальної логіки, яка представляє собою певну систему міркувань, що дозволяє людині не тільки уявити в своїй голові наслідки
кожного свого вчинку, але і зрозуміти, наскільки те чи інше рішення
буде правильним. Моральні засади настільки закріпилися в головах
людей, що і сьогодні наш розум допомагає нам відчувати, наскільки
правильні рішення ми приймаємо. Навіть якщо ми знаємо, що можемо
уникнути покарання за ряд своїх дій, ніхто не відміняв виникнення
моральних суджень. Вони і причинно-наслідкові зв'язки, що виникають у нас в голові, допомагають не тільки не завдати шкоди іншим,
але і не дозволяти зайвий раз виявлятися почутті провини.
Держава. Аристотель заклав необхідні для зв'язку людини і держави основи. Філософ вважав, що етика, мораль і політика - речі нероздільні. Хоча сьогодні такі судження виглядають занадто утопічно,
але всім нам хотілося б, щоб це було саме так. Усвідомлюючи людську
природу як глибоко соціальну, Аристотель розглядав державу як велику сім'ю. Вона, в свою чергу, як глава сім'ї, має бути зразком моралі, а
її мета - розвиток суспільства і зміна життя кожного громадянина на
краще. Завдяки філософії Аристотеля, людям вдалося розробити принципи правової справедливості, політичне функціонування, дипломатію
між країнами і народами, а також загальнолюдські моральні принципи,
які також лежать в основі державності.
Освіта. Аристотель встиг за життя внести величезний внесок в
освіту людства, не тільки написавши безліч праць, а й показавши, що
знання повинні бути доступні для кожного. Він відкрив в Афінах перший університет. Там він навчав не тільки філософії, природничих
наук, але також педагогіці. Крім цього, в ньому була відкрита трибуна,
де люди могли обговорювати нові ідеї, розуміючи, мають вони продовження або їх треба залишити. Природно, що своїм вчинком Аристотель створив першу основу для майбутнього освіти всього світу. Після
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цього стали відкриватися і інші різні освітні установи, поки отримання
нових знань не стало для людини чимось буденним.
Емпіричний досвід. І ще одне важливе відкриття Аристотеля, на
якому необхідно зробити акцент. Він запропонував обґрунтовувати
людські судження на емпіричному досвіді та ввів такі способи логічного мислення, як дедукція і індукція.
Без цих речей погляд на наукові дослідження і освіту в нашому
світі був би зовсім інший. Тим більше що введене ним в ужиток
емпіричне пізнання світу сформувало різні способи, завдяки яким людина сприймає нову інформацію. А користуючись видозміненими методами Аристотеля, вона вже сама вирішує, приймати її на віру чи ні.
Тому внесок цього філософа в розвиток нашого світу величезний.
Мало хто з древніх отримав таку посмертну славу, як Аристотель. Ще
менше тих, хто вплинув на формування людського життя. І, незважаючи на величезний проміжок часу, люди як і раніше так чи інакше
звертаються до творчості і вишукувань Аристотеля, постійно знаходячи в них щось нове і актуальне, що може вплинути на подальші перетворення в нашому існуванні.
ЗАСТОСУВАННЯ ГВИНТОВИХ ПОВЕРХОНЬ ПРИ
ПРОЕКТУВАННІ РАМП
Сидорова А.А.
Науковий керівник – Любченко М.А., канд. техн. наук, доцент
З метою зведення більш цікавих та виразних споруд сучасні будівельники при проектуванні якомога більше використовують різноманітні конструкції для зведення будівель та їх елементів у вигляді кривих поверхонь. Тому знання принципів побудови та використання
кривих поверхонь є актуальними в наш час.
У ході роботи був проведений літературний аналіз побудови гвинтових поверхонь і опис проектування цих геометричних тіл для будівництва об’єктів автотранспорту.
Під час дослідження були виконані завдання. По-перше, вивчено
поняття про криві поверхні та розглянуто їх види. По-друге, досліджено будівельну споруду, зроблені висновки про використання кривих
поверхонь на практиці. У даній роботі розглянута будівельна споруда
у вигляді кривої гвинтової поверхні.
Як відомо, крива поверхня – це геометрична множина послідовних положень лінії, що рухається у просторі. Розглядаючи поверхні,
що утворені обертанням твірної навколо нерухомої осі, більш детально
вивчили гвинтові поверхні, які утворені гвинтовим рухом твірної на296

вколо напрямної. У нашому випадку поверхня, за допомогою якої ми
проектували рампу, це прямий гелікоїд, який також використовують
для будівництва гвинтових сходів, пандусів, автостоянок.
У Державних будівельних нормах наведено класифікацію рамп,
які використовуються найбільш часто. Вони можуть бути одноколійні
та двоколійні, прямолінійні та криволінійні, роздільні та суміжні, паралельні та ті, що перехрещуються. Також повинні існувати бар’єри
між проїзними частинами, якщо рампа двоколійна та внутрішній тротуар, якщо рампа пішохідна.
При проектуванні кривих поверхонь для будівництва рамп слід
виконувати певні вимоги, які сформульовані у Державних будівельних
нормах. Це такі вимоги, як поздовжній та поперечний ухили криволінійних рамп, сполучення рамп з горизонтальними ділянками підлоги,
ширина самої рампи, передбачення бар’єрів і тротуарів. Виходячи з
цих вимог, ми вивели розрахункову формулу для знаходження зовнішнього радіусу рампи.
Rз=Rвн+Lр,
де Rз – зовнішній радіус гелікоїда, мм;
Rвн – внутрішній радіус гелікоїда, мм;
Rз. min = 3100 мм.
Lр – ширина поверхні гелікоїда, мм.
Lр= 2Lб +2Lа+2200,
де Lр – ширина поверхні гелікоїда, мм;
Lб – ширина бар’єра (200 мм);
Lа – ширина найбільшого автомобіля, мм;
Lа = 2000 мм.
Lр = 2•200 + 2•2000 + 2200 = 6600 (мм)
Rз = 3100 + 6600 = 9700 (мм)
Після розрахунків отримуємо мінімальний зовнішній радіус прямого гелікоїда, який дорівнює 9700 мм.
За проведеними розрахунками, ми виконали ЗD модель криволінійної двоколійної рампи, використовуючи програму AutoCAD, за допомогою якої ми остаточно можемо візуалізувати майбутню споруду.
Підсумовуючи, зробимо висновок, що можна спроектувати та побудувати криву гвинтову поверхню за допомогою системи автоматизованого проектування САПР, але попередньо потрібно проаналізува297

ти спеціальну літературу та розрахувати робочу формулу для проектування.
ПОБУДОВА ЛІНІЙ ПЕРЕТИНУ ПОВЕРХОНЬ 2-ГО ПОРЯДКУ
Мартіросьянц А.А.
Науковий керівник – Мандриченко О.Є., ст. викладач
У роботі розглядається побудова лінії перетину парабалоідів з
деякими поверхнями другого порядку загального вигляду за допомогою площин, що перетинають поверхні по подібним і подібно розташованим еліпсам. Та разглядаеться можливість і доцільність визначення напрямку сімейства таких площин за допомогою допоміжних
циліндрів.
РОЗПОДІЛ ВІДКРИТОЮ ТРИГОНАЛЬНОЙ ПРИЗМИ
НА РІВНІ ТЕТРАЄДРИ
Крупицька Д.А.
Науковий керівник – Мандриченко О.Є., ст. викладач
Розглянуто спосіб розподілу призми на рівні тетраєдри за допомогою гвинтової лінії побудованої на циліндрі, описаному навколо
поверхні призми. Визначено вісь симетрії другого порядку, розглянута
залежність видів одержуваних, в результаті розподілу, тетраедрів від
довжини обраного ребра.
ПОБУДОВА ТІНЕЙ НА ОБ’ЄКТАХ СКЛАДНОЇ ФОРМИ ЗА
ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙ РІВНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ
Шевцова А.I.
Науковий керівник – Радченко А.О., ст. викладач
На першому курсі при виконанні завдань з архітектурного проектування в ручній графіці студентам необхідно виразно і достовірно
передати об’ємну, просторову форму зображуваного об’єкта. Для цього використовується світло тіньова техніка. Метою даної роботи є вивчення прийомів побудови тіней на об’єктах складної форми за допомогою ліній рівної освітленості.
Зображення світлотіні при графічному оформленні архітектурних
креслень складається з двох етапів.
Перший етап - побудова контурів власних і падаючих тіней, яка
заснована на геометричних прийомах визначення лінії торкання про298

меневої поверхні до даного об’єкта і побудови лінії перетину променевої поверхні з горизонтальною площиною або іншими предметами.
Другий етап - передача на зображенні градацій освітленості
об’єкта як в освітлених його частинах, так і в зоні власної та падаючої
тіні. Ця частина графічної передачі світлотіні на архітектурному кресленні заснована на фізичних закономірностях освітленості і на ефектах
повітряної перспективи.
У світлотіньовому моделюванні форми зображуваного об’єкта
мають використовуватися точні прийоми передачі на кресленні фізичних властивостей освітленості об’єкта. Це досягається побудовою на
проекційному зображенні так званих ліній рівної освітленості, які
складають основу правильного тонового зображення об’ємнопросторової структури об’єкта у відмиванні тушшю або аквареллю.
Ступінь освітленості поверхні предмета залежить від інтенсивності світла, величини кута, під яким промені світла падають на поверхню, від фактури поверхні, її забарвлення і інших факторів, складну
взаємодію яких врахувати досить важко. Тому слід віддати перевагу
усередненим умовам освітлення, які відповідають поставленій меті –
дати виразне і достовірне зображення об’ємно-просторової структури
архітектурного об’єкту.
Інтенсивність освітлення поверхні об’єкта залежить від кута падіння променів світла, вона зменшується зі зменшенням цього кута.
При розподілі світлотіні на регулярних поверхнях і геометричних тілах можна встановити лінії, де промені світла падають під однаковим
кутом; такі лінії називають лініями рівної освітленості або ізофотами.
Ізофоти проходять через точки поверхні, нормалі яких розташовані під однаковими кутами до напрямку світлових променів. Вони
поділяють тональні зони на поверхні і є основою правильного тонового зображення форми об’єкта на кресленні.
Для побудови ліній ізофот на різних поверхнях обертання і їх
комбінаціях слід побудувати ізофоти на поверхні постійної кривизни,
яка могла б служити допоміжною поверхнею-посередником для нанесення освітленості на будь-яких поверхнях обертання. Такою поверхнею є сфера.
Для цілей графічного оформлення креслень у вигляді відмивання
зони однакової освітленості позначають коефіцієнтами "відтінення",
що може відповідати числу шарів розчину туші при шаровому відмиванні креслення. Коефіцієнтами відтінення в зоні прямого світла буде
ряд чисел від 0 до 5 (за 10-бальною шкалою).
Сфера з побудованими лініями ізофот і коефіцієнтами відтінення
є кульовим масштабом освітленості або масштабною сферою.
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Побудова ліній ізофот на різних поверхнях обертання полягає у
визначенні відповідних точок, що належать масштабній сфері і даній
поверхні, нормалі яких паралельні, тобто промені світла нахилені під
однаковими кутами до відповідних ділянок цих поверхонь.
Для нанесення ліній ізофот на поверхнях обертання застосовують
спосіб дотичних поверхонь – конусів і циліндрів, які і служать допоміжними поверхнями-посередниками. Це циліндр та конуси, звернені
вершиною вгору, з кутами нахилу твірних 55°, 45°, 35°, і конуси, звернені вершиною вниз з кутами нахилу твірних 55°, 45° і 35°. Ці кути
будують за допомогою додаткової діаграми. Можуть бути застосовані
також допоміжні конуси з довільним нахилом твірних.
Лінії ізофот, що розділяють тональні зони поверхні, будують по
точках, які наносять спочатку на лініях торкання допоміжних поверхонь до масштабної сфери, а потім переносять за допомогою графічного кутового масштабу на відповідні лінії торкання поверхні обертання.
Якщо після нанесення достатнього числа точок з’єднати точки з
рівнозначними коефіцієнтами відтінення плавними кривими, отримаємо лінії ізофот даної поверхні обертання.
Таким чином, при світло тіньовому моделюванні об’єктів складної форми, побудова ліній ізофот дає можливість правильно передати
на зображенні зони рівної освітленості і тим самим посилити природність і об’ємність об’єкта, що сприймається.
ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОСТІ В ФОРМУВАННІ
РЕКРЕАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ
Горбатих Д.О.
Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент
Сучасні рекреаційні об’єкти – це складні архітектурномістобудівні споруди та комплекси, що об’єднують у своїй структурі
багато різноманітних функцій та націлені на формування комфортного
середовища для відпочинку, оновлення сил людей. У ХХІ ст. вони формуються за допомогою активного використання природних компонентів, зокрема рослинності, геопластики, водних пристроїв.
Композиційно-ландшафтні кошти є одним з основних елементів,
що формують зв'язок рекреаційних об'єктів з природним середовищем. Сюди слід віднести композиційні особливості формування засобів ландшафтного дизайну – рослинність, водні пристрої, геопластика
і елементи архітектурної організації будівлі. Ці засоби дозволяють
сформувати екологічні якості рекреаційних об'єктів.
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Основу зміни якостей рекреаційних об'єктів з метою об'єднання з
природним оточенням з можливістю впливу на екологічні параметри
середовища головним чином складають рослини. Вони являють собою
екологічні засоби формування рекреаційних об'єктів, які складаються
з сукупності різних рослинних видів і способів їх розміщення в структурі будівлі.
Рослинність є одним з основних компонентів в просторовому моделюванні рекреаційних об'єктів. Рослинність можна поділити на три
види: дерева, чагарники, трав'янисті рослини. При різних способах їх
розміщення можна виділити два способи інтеграції зелених насаджень
- це об'ємні рослинні угруповання і площинні рослинні включення.
До об'ємних природним угрупованням можна віднести об'ємно просторові композиції, які складаються з коштів ландшафтного дизайну. Дані угруповання більшою мірою розташовуються на горизонтальних поверхнях і формують багаторівневу архітектурне середовище.
Одним з основних елементів, що відносяться до об'ємно-просторовим
угрупованням, слід віднести сад на даху, зимовий сад, ландшафтний
фрагмент тощо.
Площинні рослинні включення являють собою одно рівневі площинні композиції, розташовані в більшій мірі на вертикальних. площинах рекреаційних об'єктів. Дані групи рослин можуть мати характер
точкових, зональних, фонових, лінійних малюнків. До площинним
рослинним композиціям слід віднести вертикальне озеленення. Але
також вони можуть розташовуватися на горизонтальних площинах, як
покриття не експлуатованих покрівель, газонних або квіткових покриттів.
Використання рослинності в структурі рекреаційного комплексу
може виконувати різні функції:
- як засіб виявлення архітектурного вигляду рекреаційних об'єктів;
- як засіб розмежування рекреаційних об'єктів;
- як засіб виявлення геопластики рекреаційних об'єктів;
- як засіб виявлення форми рекреаційних об'єктів.
Виходячи з цього, слід виділити різноманітні способи їх організації:
- виявлення вигляду рекреаційних об'єктів дозволяє за рахунок рослинних угруповань сформувати і підкреслити особливості рекреаційних об'єктів;
- введення акцентів (рослинних елементів) в архітектурне середовище для виділення характерних особливостей рекреаційного об'єкта і
його домінант;
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- членування форми об'єкта дозволяє за рахунок рослинних включень підкреслити вертикальні або горизонтальні поділу рекреаційного
об'єкта;
- коригування виду зміна форми і властивостей дозволяє виправляти або доповнити за рахунок рослинних включень елементи архітектурного середовища;
- екранування є елементом обмеження або захисту рекреаційного
об'єкта від шкідливих впливів урбанізованого середовища. Також елементи екранування можуть візуально заховати архітектурне середовище від зовнішнього погляду;
- розмежування рекреаційних об'єктів дає можливість зонувати їх
простір і візуально створити різні зони проведення часу;
- виявлення геопластики рекреаційних об'єктів.
Таким чином, завдяки поєднанню архітектурного середовища та
природного компоненту у вигляді рослинності, вони, об'єднуючись,
створюють природоінтегровані рекреаційні об’єкти та стають елементом
перетворення міського середовища, створення сприятливої атмосфери
як для жителів міста, так і для туристів. Вибудовування можливостей
для комфортного відпочинку людей – це перспективна форма рішення
ряду проблем на рівні суспільства, а також можливість для самореалізації конкретних особистостей.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПАРКІНГІВ В СТРУКТУРІ МІСТА
Зінченко А.К.
Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент
Трансформація соціально-економічних умов призводить до зміни
ролі і місця людини в сучасному світі. Великі і найбільші міста, забудова яких велася на початку і середині XX століття в розрахунку на
розвиток, головним чином, громадського транспорту для обслуговування пасажирів, не розраховані на збільшення зростання парку індивідуальних транспортних засобів. Поява масової автомобілізації населення призвело до того, що недостатня ємність існуючих споруд для
постійного зберігання індивідуальних автотранспортних засобів частково компенсується розміщенням автотранспорту на відкритих стоянках, яка також не покриває всіх потреб у тимчасовому і постійному
зберіганні індивідуального автотранспорту. Вкрай гостро назріла проблема організованого, керованого міською адміністрацією, зберігання
автотранспортних засобів. І рішення цієї проблеми, очевидно, не може
бути вичерпано тільки об'ємно-планувальними та інженерними засо302

бами, тут важливий облік середовищної складової, яка розкриває різнобічне взаємодія людини з його матеріально-просторовим оточенням.
Специфіка формоутворення паркінгів (площинні наземні і надземні; об'ємні наземні, підземні та напівпідземні), а також структура їх
розміщення в міському середовищі особливо впливають на формування архітектурного середовища паркінгів.
Виділяються три основних принципи, що сприяють гуманізації
паркінгів і прилеглих до них територій: компенсації несприятливих
техногенних впливів; створення екологічного захисту прилеглих до
об'єктів паркування територій; візуальної впорядкованості архітектурного середовища об'єктів паркування.
Формування архітектурного середовища паркінгів з точки зору
компенсації техногенних впливів, створення екологічного захисту і
візуальної впорядкованості дозволяє створити архітектурнопланувальну середу, що відповідає всім вимогам споживачів як представників різних соціальних груп.
Екологічний аспект в гуманізації архітектурного середовища паркінгів грає одну з ключових ролей. У цьому аспекті слід виділити два
найбільш перспективні напрямки, які до сих пір не отримали достатнього впровадження в вітчизняну архітектурну практику. Позначимо
їх як ландшафтно-екологічне і візуально-екологічне спрямування.
Ландшафтно-екологічний напрямок орієнтоване на часткове заповнення природного потенціалу території шляхом співвідношення
штучних і природних компонентів міського середовища, що дозволить
знизити несприятливі техногенні впливи, стосовно до паркінгів. Зміна
екологічних якостей архітектурного середовища таких утилітарних
об'єктів транспортно-інженерної структури міста, як паркінг, передбачає створення екологічної рівноваги між об'єктами, включеними в
структуру міського середовища. Тут доречно згадати про різноманітність рослинних форм як природних компонентів. Важливо, що новітні
тенденції у формуванні архітектурного простору, в тому числі споруд
для постійного зберігання автотранспорту, орієнтуються на особливий
підхід до ландшафтно-екологічним засобів виразності, переосмислюючи, наприклад, роль рельєфу і матеріалів мощення, спектр яких в
останні роки неймовірно розширився. Найчастіше головний акцент у
вирішенні полягає в вертикальному озелененні, яке забезпечує вигляду
паркінгу сезонні трансформації за аналогією зі змінами, що відбуваються з деревами при зміні пір року. Крім естетичних функцій озеленення здійснює функції природної кліматичної установки, повідомляючи будівлям не тільки зовнішню, а й внутрішню екологічність. Крім
того, елементи ландшафту (газони, квітники, водойми) об'єднують
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різні за функціональністю елементи простору – площинні споруди (дитячі майданчики, тротуари, проїзди і ін.).
Одним з важливих напрямків гуманізації архітектурного середовища паркінгів є активне використання візуально-екологічних коштів,
які сприяють різноманітності вигляду споруд в різний час доби. Усунути психологічний дискомфорт, що з'являється у городянина в процесі сприйняття архітектурного середовища місць постійного зберігання,
можливо за рахунок застосування світло-кольорової архітектури.
В результаті розгляду прикладів вітчизняного і зарубіжного досвіду формування архітектурного середовища паркінгів був зроблений
акцент на необхідності подальшого розвитку екологічного аспекту при
формуванні даної середовища. Застосування елементів ландшафтної і
світло-кольорової архітектури в організації гуманістичного міського
простору виступає як форма його взаємозв'язку з історичним оточенням, культурою, традиціями, служить засобом компенсації обмеженості контакту з природою.
БІОНІКА В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
Гришина К.О.
Науковий керівник – Броннікова С.С., канд. архіт., асистент
До початку XX століття архітектура зазнала суттєвих змін. Позначилися наслідки науково-технічної революції - поява залізобетону і
досвід безпосереднього використання металу в якості будівельного
матеріалу. Також відбулися зміни соціального порядку - зростання
міст, промислових підприємств, демографічна проблема. Це визначило народження інтеграційних дисциплін і течій в науці, техніці і мистецтві, одним із прикладів яких і є архітектурна біоніка.
Архітектурно-будівельна біоніка вивчає закони формування і
структуроутворення живих шуб, займається аналізом конструктивних
систем живих організмів за принципом економії матеріалу, енергії і
забезпечення надійності. Інтенсивно вивчаються органи чуття тварин,
внутрішні механізми реакції на навколишнє середовище і у тварин, і у
рослин.
Головним завданням біоніки в архітектурі є пошук в природних
біологічних системах оптимальних рішень архітектурних завдань, які
потрібно вирішити. Йде вивчення законів формування і структуроутворення живих тканин, конструктивних систем живих організмів за
принципом економії матеріалу, енергії і забезпечення надійності.
Підхід з використанням біонічних форм в предметному середовищі, що оточує людину, бере початок з стародавнього світу, коли
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Леонардо да Вінчі розробив власний літальний апарат, головна роль в
якому відводилася відтворенню того ж механізму, за допомогою якого
птахи махають крилами і створюють підйомну силу. Остаточно, як
наука, біоніка оформилася в 1960 році на симпозіумі вчених в Дайтоні.
Піонером використання принципів біоніки при спорудженні
будівель став великий каталонський архітектор кінця XIX початку XX
століть Антоніо Гауді. Саме Гауді першим став не просто привносити
в архітектурні споруди декоративні елементи природи, а надав
будівлям характер навколишнього середовища. Біонічні принципи
архітектури на початку 1920-х років сприйняв і розвинув Рудольф
Штайнер. У 1921 році Рудольф Штайнер створив свій «Гетеанум»,
після чого і почалося широке застосування біоніки при проектуванні
будинків і споруд.
Основна риса сучасного етапу освоєння форм живої природи в
архітектурі полягає в тому, що зараз освоюються не просто формальні
сторони живої природи, а встановлюються глибокі зв'язки між законами розвитку живої природи та архітектури. На сучасному етапі архітекторами використовуються не зовнішні форми живої природи, а
лише ті властивості і характеристики форми, які є виразом функцій
того чи іншого організму, аналогічні функціонально-утилітарним сторонам архітектури. Від функцій до форми і до закономірностей формоутворення - такий основний шлях архітектурної біоніки.
Справжній шедевр сучасного зодчества - комплекс з п'яти
будівель «Місто мистецтв та наук» виконан архітектором Сантьяго
Калатрава, самим переконаним апологетом біоніки. Територія музею це низка змінюючих один одного парків, басейнів, каналів, з яких виростають будівлі, схожі на гігантських комах і морських тварин. Будинки Калатрави називають "житловими скульптурами", "новою інтелектуальною архітектурою" і "формами, народженими самою природою".
Саме залучення в архітектуру знань біоніки, уможливило початок реалізації одного з найграндіозніших будівельних проектів сучасності, шанхайського «Міста-вежі». За заявами архітекторів - іспанців
Марія Роза Сервера і Хав'єра Піоза. приблизно до 2023 року в Шанхаї
повинна бути споруджена «вежа», яка містить всі об'єкти міської інфраструктури, населення якої складе не меньш 100 тисяч чоловік.
«Місто-вежа» має продуману конструкцію, аналогічну будові гілок і
всієї крони кипариса. Стояти вежа буде на фундаменті палі, розрахованому за принципом гармошки, так само, як розвивається і коренева
система дерева. Стійкість верхніх поверхів до впливу вітру буде за-
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безпечена тим, що повітря повинне буде проходити крізь конструкцію
вежі, не зустрічаючи опіру.
Архітектурна біоніка - це нова сторінка в розвитку будівельної
техніки і зодчества, це усвідомлена, викликана вимогами нашого часу
необхідність вивчити інженерні рішення природи, пізнати закони, секрети її будівельної майстерності, це цілеспрямований пошук оригінальних архітектурних форм, ідеально розрахованих самою природою.
Завдяки цьому сучасному напрямку в архітектуру привноситься природна гармонія змісту і форми, збагачується естетика, створюються
нові конструктивні системи.
ЕКОАРХІТЕКТУРА
Давиденко О.І.
Наукові керівники – Коровкіна Г.А., ст. викладач,
Швець Л.М., канд. архіт., ст. викладач
Великий розмах промислового і міського будівництва за останні
півстоліття породив ряд екологічних проблем, пов'язаних із забрудненням повітряного і водного басейнів, порушенням грунтоворослинного покриву і іншими наслідками індустріалізації і урбанізації. Незважаючи на спад промислового виробництва в останні роки,
проблеми екології залишилися гострими і актуальними : - надмірне
споживання енергоресурсів, що призводить до виснаження природних
ресурсів, особливо невідновлювальних; - зміна навколишнього середовища, ландшафтів; - знищення представників флори і фауни за рахунок їх витіснення зі звичних місць проживання; - перевантаження
транспортної системи, що призводить до забруднення атмосфери; негативний вплив стічних вод; - збільшення кількості побутового та
промислового сміття; - забруднення водойм; - затінення територій,
на яких проводиться забудова, що призводить до дефіциту сонячного
світла, необхідного для життєдіяльності флори і фауни.
Актуальним є архітектурне формування екологічно чистого житла - екобудинка і архітектурно-планувальної організації житлового
середовища з екобудинками. На базі сформульованих принципів можлива розробка раціональних архітектурних рішень екологічно чистих
житлових будинків та їх комплексів, що створюють комфортні умови
проживання, що поліпшують екологічну ситуацію за рахунок зменшення споживання енергії викидів вуглекислого газу, збільшення біомаси, ресурсозбереження в житловому секторі, і одночасно, мають
кращі техніко-економічні показники архітектурно - будівельних рішень.
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Метою дослідження є формування раціональних архітектурнобудівельних рішень житлових будинків з урахуванням сучасних екологічних вимог, спрямованих на поліпшення середовища проживання
людини.- узагальнення світового досвіду проектування, будівництва і
експлуатації еко-будинку та їх комплексів; - визначення основних
вимог до екологічно чистого житла; - класифікація екологічно чистих
житлових будинків і їх комплексів за ознаками і критеріями, в найбільшій мірі відображає типологічні характеристики архітектурно- будівельних рішень; - розробку принципів формування архітектурних
рішень еко-будинку і принципів формування раціональної архітектурно-планувальної організації житлової середи з еко-будинками.
Методи дослідження полягають в узагальненні наукових досліджень в галузі містобудування, архітектури будівель і споруд, нормативно-рекомендаційної літератури, застосуванні елементів системного
аналізу.
Таким чином концепція подібного житла має на увазі повну зміну
стилю життя, звичок і традицій. Всі зміни є позитивними, змінюють
світогляд в альтернативну від технократичної цивілізації сторону.
При масовому екологічному будівництві можна досягти більшої
ефективності, такої, як:
-збереження природних запасів;
-поліпшення соціального клімату в суспільстві;
-величезна економія при будівництві різних комунікацій
(каналізація, водопровід, електрика);
-значне зменшення шкідливих викидів в навколишнє середовище.
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
Дворянкіна Р.О.
Наукові керівники – Броннікова С.С., асистент
Коровкіна Г.А., ст. викладач
Будівництво театру розпочалось у червні 1897 року за проектом
архітектора Зигмунта Горголевського — автора багатьох монументальних споруд Польщі і Німеччині.
У кінці 70-х років театр закрився на реставрацію. В ньому було
зміцнено фундаменти, переплановано підвальні приміщення. Здійснено реконструкцію сценічних механізмів, що дало можливість встановити на сцені 4 плунжери для спорудження декорацій на різних рівнях.
Оновлений театр відкрився у 1984 році.
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Історія будівництва почалась у 1894 року місто отримало позику
у 10 млн крон. З цієї суми 700 тис. планувалось витратити на будівництво театру. Після численних зборів і довгих дискусій для будівництва, зрештою, було обрано площу Голуховських. 12 липня 1895 року
був оголошений конкурс із доволі специфічними умовами — проект
мав бути виконаний лише «архітекторами польської та руської національності». Журі складалось із 11 членів, серед яких зокрема президент міста Едмунд Мохнацький та 6 архітекторів. На конкурс надійшло лише 2 проекти, які розглядались без розкриття авторства під умовними «гаслами». Першу премію присуджено проектові Зиґмунта Ґорґолевського, хоч і з поважними засторогами щодо переробки. Оскільки
Горголевський займав посаду директора Промислової школи у Львові,
щоб уникнути звинувачень про зловживання службовим становищем,
свій проект він спочатку надіслав у Лейпциг, звідки вже анонімно його
переслали до Львова.
На початку будівництва гостро постало питання фундаментів.
Через складні геологічні умови випробування ґрунту тривало довго.
Точка зору фахівців магістрату, які пропонували будівництво на стрічковому фундаменті, принципово розходилась із позицією членів Політехнічного товариства, яке вважало такий спосіб ненадійним і пропонувало два альтернативні проекти фундаментів, що загрожувало підняттям вартості будівництва майже на 25 %. Однак рішення залишалось за магістратом, і 5 червня 1897 року було розпочато земляні роботи, а від 21 серпня 1897 — бетонування. Детальний проект фундаменту та керівництво бетонуванням виконав професор Львівської політехніки Ян Богуцький.
Земляні, мулярські, каменярські роботи та бетонування доручено
фірмі Івана Левинського, асфальтову гідроізоляцію виконало підприємство Станіслава Лишкевича. Бляхарські роботи виконала львівська
фірма Генрика Богдановича, металеві конструкції перекриттів виготовлено на вагонному заводі в Сяноку. Систему вентиляції встановила
фірма Johannes Haas із Відня спільно з львів'янином Владиславом Нємекшею. Нагляд за роботами здійснював особисто Зиґмунт Ґорґолевський. Усе внутрішнє оздоблення також виконано за проектом Ґорґолевського, але тут керівником робіт був Марцелій Гарасимович. Живописні та скульптурні роботи доручено окремо запрошеним митцям,
зокрема скульпторам Антонію Попелю, Петрові Війтовичу, Тадеушеві
Барончу, Тадеушу Вісньовецькому, Юліушеві Белтовському, Юліанові
Марковському.
Уся будівля і зокрема головний фасад має почленований глибоким горизонтальним рустом перший ярус. Три входи влаштовані у ні308

шах. Входи фланкуються тосканськими колонами, також заглибленими у ніші. Портик вінчає утворений гербовими щитами фриз і трикутний, багато декорований скульптурою фронтон. Найбільш декорованою частиною головного фасаду є поле трикутного фронтону, який
прикрашений скульптурною композицією Антонія Попеля «Радощі та
страждання життя». На краях фронтону розміщені дві бронзові скульптурні групи з крилатими символічними постатями. Зліва — «Комедія
і драма», справа — «Музика». На вершині — статуя «Слави» з позолоченою пальмовою гілкою. Під фронтоном проходить фриз із гербових
щитів з прізвищами відомих польських акторів. Між статуями муз
уміщено барельєфи міфологічної тематики. В архівольтах арок лоджії
знаходяться алегоричні фугури. Замкові камені арок виконані у вигляді голів левів.
На краях другого ярусу головного фасаду в півциркульних, завершених конхами нішах встановлено дві триметрові сидячі алегоричні
статуї з полянського пісковика. Зліва жінка з маскою уособлює Комедію, справа жінка з ножем — Трагедію. Дах театру двосхилий, над
сценою влаштовано чотирикутний у плані купол. Наріжні вежечки
купола — це замасковані вихідні вентиляційні отвори. Масивні обеліски тильного фасаду — замасковані комини.
Оперний театр у Львові побудували за три роки і відкрили у 1900
році. Опера виконана у поєднанні стилів ренесансу та бароко. Прикрашена багатьма статуями, за що вважається будівлею з найбільшею
кількістю фігур людей зображених на фасаді. Театр вміщає у себе 1800
людей.
ЯПОНСЬКИЙ ВПЛИВ У СУЧАСНИХ ІНТЕР’ЄРАХ
Кахикало А.А.
Наукові керівники – Броннікова С.С., асистент
Коровкіна Г.А., ст. викладач
У сучасній Європі постійно росте інтерес до східної культури.
Більш того, на Заході зараз дуже модно все, що має відношення до
Сходу. Особливо жителів сучасних мегаполісів приваблює Японія –
самобутня, таємнича країна, багатовікові традиції якої стикаються з
останнім словом прогресу.
Оформлення сучасного інтер’єру в японському стилі набирає популярність. Багатьом доводиться до душі його простота, елегантність,
функціональність, а також незвичні рішення звичних задач. Крім того,
японський інтер’єр захищає людину від негод зовнішнього світу: закриєш двері – і всі неприємності залишаться зовні.
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Традиційний японський будинок не має стін. Пейзаж є природним продовженням інтер’єру. Зсередини будинок ділиться не на кімнати, а на «функціональні зони» (за допомогою ширм, фіранок, за рахунок перепадів рівня підлоги). Все це увібрав у себе сучасний японський стиль. Ширми роблять простір квартири легким і прозорим; переставляючи їх, можна оновлювати інтер’єр хоч щодня.
Японська
естетика керується принципом «все зайве бридко». Основа японського
інтер’єру – порожнеча, що підкреслює внутрішню добірність того дечого, що є в будинку. Тому принциповою особливістю японського
стилю є мінімалізм. У будинку повинні бути тільки найнеобхідніші
предмети меблів, побуту і декору. Всі речі, домашнє начиння ховаються у вбудованих шафах.Будинок, оформлений за законами японського
інтер’єру, свідчить про те, що його господар мудрий, не підданий суєті
і хаосу зовнішнього світу, здатний бачити прекрасне в повсякденному
і любуватися ним. Але такий стиль підійде далеко не кожному. Людина, що не мислить себе без шуму і суєти сучасного світу, не зможе жити в будинку, де царюють порожнеча, повітря і світло.
Східна культура приваблює нас своєю несхожістю і загадковість.
Для японської філософії характерно зосередження на внутрішньому
світу, здатність бачити прекрасне у простому. Звідси головний принцип в японському інтер’єрі – багато вільного простору, мінімум речей.
Світла має бути багато. Абажури простих форм з рисового паперу роблять світло м’яким і розсіяним. Таке світло зорово збільшує
простір.
Аксесуари є важливим атрибутом. Шкатулки, ляльки, бронзові
статуетки, бамбукові чи солом’яні килимки – усе це додасть завершений вигляд інтер’єру. Неодмінний атрибут – це карликові дерева, ікебани, вази, світильники. За бажанням у кімнаті можна влаштувати
«божницю» - нішу с статуетками. Вважається, що статуетки поганських богів несуть у будинок удачу і статок. Неминуча деталь оформлення приміщення у японському стилі – ієрогліфи. Також прикрасити
приміщення можна віялами, ляльками в кімоно та іншими елементами
японської культури.
Також важливим є і оброблення стін. Найбільш розповсюджені
японські текстури і матеріали: кедр, рисовий папір, клен, бамбук, камінь, лоза. До того ж розмальований шовк, мати татамі на підлозі. Стіни можна декорувати світлими породами деревини, тканиною(бавовною та шовком) кремових і білих відтінків. Замість дверей
розсувні перегородки чи ширми. Затишні лакові столики використовують як обідні, одночасно будучи декоративними.
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Меблів – мінімум, лише необхідніше. Меблі мають бути простих
геометричних форм, при цьому невеликих розмірів. Матеріали натуральні. Найчастіше використовуються бамбукові меблі. Японські меблі
притягують своєю простотою, легкістю, і що дуже важливо, мобільністю. Один з головних предметів – татамі( японський солом'яний мат
для покриття підлоги) У традиційному японському домі обов’язково
буде осередок, подушки для сидіння і низький столик.
Вся атмосфера будинку в японському стилі повинна сприяти медитації, повного умиротворення, а також відпочинку від тих неприємностей, які перебувають за вашими стінами, у зовнішньому світі.
ПРИРОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
Гатіна Г.М.
Науковий керівник – Солнцев А.Г., асистент
У даній статті розглянуто архітектурне явище, засноване на застосуванні новітніх технологій проектування та будівництва, що працюють за принципом природних технологій.
Природні технології в архітектурі – це спосіб впливу на глядачів,
домінуючими функціями якого є екологізація процесу будівництва,
гармонізація архітектури та природного середовища, а також естетична грандіозність таких об'єктів.
В основі природних технологій перебуває ідея створення архітектури шляхом копіювання принципів побудови природних об'єктів і
розумного використання природних ресурсів, а також мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище.
Причиною виникнення такого способу стали гостро поставленні
питання екології нашої планети. Нові можливості з’явилися завдяки
розробкам в області інженерного обладнання та синтетичної біології.
Розробки в області самозабезпечення будинків дозволяють створювати
об'єкти архітектури, що функціонують подібно до живого організму з
процесами саморегуляції. Приклади таких будинків вже існують по
всьому світу, але ще багато проектів запланованого будівництва, що
комбінує в собі принципи самозабезпечення з біонічним формоутворенням і кліматичною архітектурою.
За допомогою такої технології як 3D-принтер ми маємо можливість за короткий час зводити будівлі з текучих матеріалів, які не поступаються міцністю та надійністю натуральним матеріалам.
Матеріали, з яких можна зводити огороджувальні конструкції,
можуть мати властивості фотосинтезу, виробляти електроенергію і
саморегенеруватися.
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Інженерні системи дозволяють впровадити в будівлю комп'ютерні
технології зі штучним інтелектом, який подібно до живого організму
буде реагувати на зміни в кліматі і потреби людини. Такі системи можуть регулювати подачу кисню, електроенергії, води, продуктів харчування і навіть пересувати будівлю. Прикладом такої системи може
слугувати система «розумний дім». Система «розумний дім» заснована
на ідеї економного використання ресурсів завдяки системі високотехнологічних пристроїв. Програмно-апаратні засоби, вбудовані в інтер'єр, контролюють життєзабезпечення будівлі.
Сукупність застосування новітніх технологій дозволить створювати
архітектуру, про яку раніше можна було тільки мріяти.
КІНЕТИЧНА АРХІТЕКТУРА
Ваніна Ю.І.
Науковий керівник – Солнцев А.Г., асистент
Кінетична архітектура – інноваційний напрям сучасної архітектури. Це рух споруди або її частин під впливом природних чи штучних
сил. По-іншому, кінетичну архітектуру можна назвати динамічною. В
основі цього напряму домінує рух. Кінетичну архітектуру від звичної
відрізняють три головні особливості. Перша пов’язана з формою
будівлі, яка постійно змінюється, адаптуючись до сонця і вітру. Це
дозволяє, наприклад, прокидатися під схід сонця в спальні, а ввечері в
ній же спостерігати захід. Друга – з динамічним методом будівництва.
Як правило, такі будівлі зроблені зі збірних елементів, які виробляються на заводах і надходять на будівельний майданчик уже закінченими. Причому, всі основні елементи, що створюють рух, з сучасних
металевих матеріалів: сталі, алюмінію, карбону і інших. Такі будівлі
міцні і гнучкі.Третя особливість криється в поєднанні сучасних технологій з охороною навколишнього середовища. Кінетичні будівлі здатні
виробляти енергію для автономного живлення, завдяки енергії вітру.
Кінетична архітектура передбачає два типи будівель: з рухомим
каркасом і рухомим фасадом. Динамічний каркас – це два в одному:
ефект видовищності та регулювання енергії в будинку. Динамічний
фасад – порівняно нове явище в архітектурі, яке виникло як наслідок
динамічного каркасу. Основна ідея рухомого фасаду – створити комфортний мікроклімат в приміщеннях і сформувати неповторний видовищний образ будівлі. Кінетичні фасади в останні роки набули шаленої поулярності. В будівництві використовують можливість пересування деяких частин будівлі, а сама будівля при цьому функціонує
використовуючи звільнені енергетичні ресурси. Однак, найчастіше
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кінетику використовують в окремих архітектурних елементах. Прикладів використання кінетичних елементів можна знайти безліч: пандуси-трансформери для інвалідних колясок, вікна та система повороту
сонячних батарей і вітряків за характером зміни погодних умов, регульовані ухили підлоги та сходів і зовнішні елементи фасадів. Існує
також напрям кінетичної архітектури, де поєднуються сучасні технології з охороною навколишнього середовища. Кінетичні будівлі цієї
групи здатні виробляти енергію для автономного живлення, завдяки
енергії вітру. А завдяки обертанню поверхів будівлі навколо своєї осі,
турбіни, розташовані між поверхами, можуть ловити вітер, перетворюючи його енергію в електрику.
Прикладами використання кінетичних структур в архітектурі є
проект архітектора Фішера. Це вісімдесяти поверхова будівля з обертовими поверхами навколо своєї осі. Будівля складається із збірних
алюмінієво-сталевих конструкцій нанизаних на бетонний стрижень.
Між поверхами будівлі розташовані турбіни, які ловлять вітер і перетворять його в електрику, що робить будівлю повністю автономним.
Дана вежа зможе забезпечити енергією не тільки себе, але і десять
довколишніх будівель.
Команда «AedasArchitect» використовуючи геометрію фасадних
панелей моделювала їх роботу у відповідь на дії сонячних променів і
зміни кутів їх падіння в різні періоди року. Екран працює в вигляді
навісних стін і знаходиться в двох метрах із зовнішнього боку будівлі.
Кожен трикутник на фасаді покритий скловолокном і запрограмований
відповідати на переміщення сонячних променів. Фасад управляється
комп'ютером, який відображає оптимальну кількість сонця і світла
Екран скорочує вплив сонця більш ніж на п'ятдесят відсотків, і зменшує потребу будівлі в роботі кондиціонерів. Крім того, екран дозволяє
використовувати більш світле тонування скла, що забезпечує більший
пропуск природного освітлення. А це в свою чергу економить використання штучних джерел освітлення.
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
ІЗ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ
Москаленко Д.А.
Науковий керівник – Вотінов М.А., канд. архіт., доцент
Останнім часом в будівництві спостерігається помітна тенденція
до використання екологічних технологій, які не завдають шкоди навколишньому середовищу. До підприємств, що займаються виробництвом будівельних матеріалів, пред'являються суворі вимоги щодо до313

тримання екологічної безпеки. І це не данина моді, а необхідність,
продиктована самим життям. Віддаючи перевагу екологічно чистим
будівельним матеріалам, ми одночасно дбаємо про своє здоров'я і про
здоров'я наших нащадків.
Незважаючи на те, що інформації про ступінь екологічності тих
чи інших будівельних матеріалів явно недостатньо, всі ми знаємо, що
одні матеріали є нешкідливими, а інші, навпаки, в тій чи іншій мірі
забруднюють навколишнє середовище.
Абсолютно екологічні будматеріали щедро підносить нам сама
природа. Їх недоліком є те, що вони не завжди відповідають технічним
вимогам (недостатньо витривалі і вогнетривкі, важкі в транспортуванні і т. д.). Промислові, побутові та харчові відходи активно впливають
на екологічні фактори, тобто роблять істотний вплив на живі організми. В першу чергу це відноситься до складу атмосферного повітря. В
атмосферу надходять газоподібні і тверді відходи в результаті згоряння палива і різноманітних технологічних процесів. Використання харчових відходів для будівництва сприятиме циклічній економіці, в якій
органічні відходи не будуть викидатися на звалища, а почнуть приносити користь. Введення природних матеріалів, що переробляються або
біорозкладаються, у великих масштабах, значно зменшить кількість
відходів, позбавляючи міста від звалищ. Крім того, беручи до уваги
можливість пошуку місцевих матеріалів, це стимулюватиме розвиток
самодостатніх міських районів.
Екологічні (екологічно безпечні) будівельні матеріали – це матеріали, в процесі виготовлення та експлуатації яких не страждає навколишнє середовище. Вони поділяються на два типи: абсолютно екологічні та умовно екологічні. Абсолютно екологічні будматеріали щедро
підносить нам сама природа. До них відносяться дерево, камінь, натуральні клеї, каучук, пробка, шовк, повсть, бавовна, натуральна шкіра,
натуральна оліфа, солома, бамбук та ін. Всі ці матеріали використовувалися людиною для будівництва будинків споконвіку. Їх недоліком є
те, що вони не завжди відповідають технічним вимогам (недостатньо
витривалі і вогнетривкі, важкі в транспортуванні тощо). Але з кожним
днем людство починає використовувати все більш нетрадиційні матеріали для будівництва, які не загрожують навколишньому середовищу та
здоров’ю людини (адже дуже багато часу свого життя людина проводить у приміщеннях), відповідають практично усім технічним вимогам,
та формують еколого-естетичне середовище. І це не обов’язково можуть
бути екологічні матеріали, а й використання промислових та харчових
відходів для виробництва будівельних матеріалів.
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Промислові, побутові та харчові відходи активно впливають на
екологічні фактори, тобто роблять істотний вплив на живі організми. В
першу чергу це відноситься до складу атмосферного повітря. В атмосферу надходять газоподібні і тверді відходи в результаті згоряння палива і різноманітних технологічних процесів. Промислові відходи активно впливають не тільки на атмосферу, але і на гідросферу, тобто
водне середовище. Під впливом промислових відходів, зосереджених у
відвалах, шлаконакопителях, хвостосховищах і т. д., забруднюється
поверхневий стік в районі розміщення промислових підприємств. Скидання промислових відходів призводить, в кінцевому рахунку, до забруднення вод світового океану, що призводить до різкого зниження
його біологічної продуктивності і негативно впливає на клімат планети. Утворення відходів в результаті діяльності промислових підприємств негативно позначається на якості ґрунту. У ґрунті накопичується
надлишкова кількість, яка згубно діє на живі організми сполук, в тому
числі канцерогенні речовини. У забрудненому «хворому» ґрунтові
йдуть процеси деградації, порушується життєдіяльність ґрунтових організмів.
Група вчених, архітекторів і дизайнерів, що об'єдналися в британському інженерному бюро Arup, розробила концепцію потенційно нових будівельних матеріалів, яку виклала у доповіді під назвою «The
Urban Bio-Loop». Компанія каже, що вона може вирішити проблему
утилізації органічних відходів і брак сировини і забезпечити промисловість дешевими, низьковуглецевими матеріалами.
На думку авторів, доповідь спрямована «на демонстрацію нової
парадигми у виробництві будматеріалів». Вони пропонують нову модель використання всіх рослинних відходів, які традиційно спалюють
або йдуть в компост в сільському господарстві: зробити їх джерелом
нових будівельних ресурсів.
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА СУЧАСНОЇ
АРХІТЕКТУРИ
Горячева Г.Є.
Науковий керівник – Солнцев А.Г., асистент
Коли мова йде про діяльність архітектора в історичному центрі
міста, постає важке завдання: з одного боку, необхідно зберегти історичне середовище, а з іншого, забезпечити комфорт для життя, роботи
і відпочинку сучасної людини на даній території.
У середовищі багатовікового міста виникає актуальна проблема –
необхідність гармонійного синтезу сучасної та історичної архітектури.
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В останні десятиліття дуже швидко змінюється зовнішній вигляд
міст світу, під впливом новітніх технологій, інноваційних та стилістичних пошуків, а також нових містобудівних концепцій.
Спроба композиційно пов'язати стилістику сучасних за функцією і
конструктивним рішенням будівель з історичним оточенням часто
приймає досить невдалі форми.
Сучасний стиль і темп життя обумовлюють необхідність використання нового інструментарію формоутворення, старі способи формоутворення можуть бути використані лише у випадках реставрації історичних будівель.
Порівнювати шедеври давнини з рядовою забудовою сучасності
некоректно. Необхідно пам'ятати, що сучасна світова архітектура також має чимало дивовижних споруд, які будуть захоплювати майбутні
покоління.
Можна помітити, що нова будівля в історичному оточенні не обов'язково повинна бути схожою з сусідніми будівлями по стилістиці,
імітувати архітектуру давно минулої епохи. Є й інші можливості уникнути чужорідності нового об'єкта.
Заперечуючи появу нової архітектури і всіляко опираючись її становленню, місто заперечує потенціал свого культурного розвитку.
Слід зазначити, що практика сучасного будівництва дає ряд досить вдалих прикладів, які в результаті аналізу допомогли виявити
головні типи поєднання нової будівлі з історичною забудовою.
Прийомом, що допомагає досягти гармонії між новою архітектурою та історичною, є «вписування». Подібна концепція досягається за
рахунок доповнення історичної забудови по ритму і масам, а також за
рахунок простоти форми і кольору нової будівлі, яка «розчиняється» в
просторі.
Крім того, існує цілий ряд інших (нестильових) аспектів, що дозволяють впровадити новий об'єкт в історичне середовище. Важливо,
як новий об'єкт вплітається в тканину міста з функціональнопланувальної і просторової точок зору.
Адаптивність і гнучкість поєднання знову проектованих будівель
з історично сформованим середовищем є цікавим і в той же час творчо
важким завданням.
Сучасна архітектура володіє абсолютно новим образним звучанням і специфічними художніми перевагами. Її виразні можливості і
формотворчі засоби настільки радикально відрізняються від раніше
напрацьованих, що за своїм виглядом вона, в принципі не здатна стилістично ув'язатися з історичним оточенням і тому буде свідомо контрастувати з ним.
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Інше питання в тому, наскільки виразно або невдало вирішена
конкретна об'ємно-пластична композиція споруди нової архітектури, а
також наскільки оптимально його містобудівне розташування в контексті загального мистецького вигляду міста.
Важливою вимогою будівництва має бути дбайливе ставлення до
історичного архітектурно-просторового середовища, адже кожна історична епоха має свої особливості.
Проблема традицій і новаторства в архітектурі, поєднання старої і
нової забудови, а також гармонійне використання специфічних рис тієї
чи іншої епохи в новаторській концептуальній архітектурі відноситься
до найважливіших проблем, які стоять перед сучасним архітектором.
БІОНІКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОІНТЕГРОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ
Нос А.І.
Науковий керівник – Солнцев А.Г., асистент
Біо-тек – сучасний стиль «неоорганічного» напряму в галузі архітектури та інтер’єру, який відрізняється виразними конструкціями,
що нагадують природні форми. Новий рух з’явився відносно нещодавно, тому стиль закріпився тільки на рівні окремих великих архітектурних композицій. Основні риси біо-тека – прагнення повторити гармонію природних об’єктів на прикладі архітектурних будівель. Стиль
виник і розвивався з науки прикладного характеру під назвою біоніка.
Прихильники цієї науки шукали рішення для складних інженерних і
технічних завдань, звертаючись за натхненням до форм природного
характеру. Піонером використання принципів біоніки при спорудженні будівель став великий каталонський архітектор кінця XIX- початку
XX століть Антоніо Гауді. Саме Гауді першим став не просто привносити в архітектурні споруди декоративні елементи природи, а надав
будівель характер навколишнього середовища. Професійні архітектори, ландшафтні дизайнери і просто цінителі прекрасного досі не перестають захоплюватися геніальними архітектурними рішеннями Гауді
при спорудженні Парку Гуеля: чого варта тільки своєрідна колонада,
виконана в стилі античних портиків, що представляє з себе подобу
зрощених стовбурів дерев.
Біонічні принципи архітектури на початку 1920-х років сприйняв і розвинув Рудольф Штайнер, після чого і почалося широке застосування біоніки при проектуванні будівель і споруд.
Одним з характерних прикладів сучасної біонічної архітектури є
будинок-мушля Наутілус (Nautilus). Споруда, спроектована Хав'єром
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Сеносіаном, стала відтворенням в архітектурі форм раковини молюска
наутілуса, що мешкає в східній частині Індійського і західної частини
Тихого океанів. До речі, ці головоногі молюски є єдиними представниками свого роду, які мають зовнішню спірально закручену раковину.
Тут немає звичної геометрії сучасних будинків з паралельними поверхнями підлоги і стелі. Форми оптичні, кути майже непомітні, меблі
виростають прямо зі стін. Зелені насадження стають органічною складовою інтер'єру, а не просто фрагментом звичного виду з вікон.
Ще одним з вражаючих прикладів біонічної архітектури є хмарочос Аква в Чикаго. Цей величезний 250-метровий гігант здалеку
нічим не виділяється із загального чиказького «пейзажу», але варто
підійти ближче, як він перетворюється на справжній водоспад, що
вражає уяву нереальністю своєї конструкції – здається, ніби серед міста виріс якийсь казковий крижаний колос.
У Китаї спроектували місто-хмарочос за зразком кипариса: невдовзі в Шанхаї з’явиться Bionic Tower, або кипарис, – вежа заввишки
1 000 м, яка навіть матиме коріння для стійкості. Вертикальне містовежа гармонійно вписується в пейзаж Шанхаю, населення якого за 20
років може сягнути 30 мільйонів осіб.
Унікальна споруда, створена за законами архітектури майбутнього, імітує природні конструкції, зможе протистояти пожежі, повені, землетрусу та урагану. Місто
буде засноване на штучному плоскому острові, зведеному на штучному озері. Роль озера – амортизація підземних поштовхів.
Також унікальним проектом є плаваючий екополіс, спроектований для життя людей на воді. Конструкцію цих дивовижних споруд
підказала архітекторам гігантська тропічна рослина вікторія регія. Листя цього найбільшого у світі латаття знизу вкриті глибокими жолобами, які надають рослині стійкості у воді. Звідси й назва проекту
«LILYPAD» – плаваючий екополіс для «екологічних» мігрантів . У цій
роботі архітектори намагалися знайти вирішення проблеми підняття
рівня Світового океану. Коли під водою опиняються населені райони,
люди зможуть перебратися у такі автономні споруди, в яких можна
буде не лише жити і працювати, але й вирощувати сільськогосподарські культури, виробляти енергію тощо. Місто розраховане на 50 000
жителів та на різноманітних представників флори і фауни, які будуть
жити навколо центральної лагуни, де збиратиметься дощова вода, а
нижче рівня води будуть розташовані громадський і розважальний
центри міста. У комплексі передбачено три гавані, три гори, наповнені
численними комерційними закладами. Над ними – зелені поля і лісопосадки, ділянки, де будуть вирощувати морські культури. Всі ці елементи заховані під «шаром» житла і мережею вулиць. Будівельний
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матеріал для проекту – пластикове волокно, вкрите двоокисом титану,
який має здатність поглинати частинки забруднень з атмосфери під
впливом сонячних променів.
Всі представлені вище споруди та комплекси якнайкраще демонструють той факт, що ми є частиною природи, а тому прагнемо
наслідувати її у різних аспектах свого життя. В таких природних просторах нам комфортно, затишно і безпечно. Кольори, фактури і контури
розслаблюють і заспокоюють, сприяють розумовому та духовному
розвитку людини.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРОВАНИХ СОНЯЧНИХ
ПАНЕЛЕЙ ТА ЇХ РОЗВИТОК У СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
ТА ДИЗАЙНІ
Панченко Д.М.
Науковий керівник – Вотінов М.А., канд. архіт., доцент
Сонячне випромінювання – це чисте з екологічної точки зору
джерело енергії. Воно не викидає парникових газів та токсичних відходів. «BIPV» системи дають змогу нам отримати нові ідеї та тенденції
в архітектурі. Вони показують нам наскільки повсякденними і органічно вписаними в наше життя можуть стати сонячні «електростанції»
не займаючи при цьому додаткових площ і звівши до мінімуму втрати
електроенергії при транспортуванні.
Сонячні станції, інтегровані в архітектурні конструкції (BIPV) –
це новий напрям у розвитку сонячної енергетики в умовах міської забудови. Використання BIPV – технологій в сучасній архітектурі має
багато переваг економічного, технологічного та естетичного характеру. По міцності фотоелектричні BIPV системи не відрізняються від
традиційних будівельних матеріалів, які використовуються для встановлення дахів і облицювання фасадів будівлі. По потужності їх можна використовувати для будівництва практично будь-яких архітектурних споруд.
В більшості випадків інтегровані системи є одним цілим з конструкцією. Вони потребують примусового охолодження сонячних модулів. Для того, щоб зменшити вплив затінення на панелі потрібно
продумати планування та проектування об`єкта. Таким чином можна
забезпечити максимальне значення падаючого сонячного випромінювання (проведення моделювання денної та нічної траєкторії тіней, щоб
оптимізувати розміщення сонячних модулів, їх орієнтацію і положення
у структурі будівлі).
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Сфери застосування BIPV в архітектурі будівель та міській забудові:
Вентильовані та вмонтовані фасади забудови;
Скління, лоджії, атріуми, балюстради;
Покрівля скатного даху;
Навіси для автомобілів;
Тіньові навіси і тераси для будинку, або бізнесу;
Зупинки громадського транспорту, парковок для велосипедів;
Теплиці.
Панельні системи, встановлені як елемент архітектурної композиції мають оригінальний вигляд і можуть бути багатофункціональними. У всіх цих випадках сонячні панелі мають задум доповнювати художній задум архітектурно-проектного рішення.
В архітектурі розрізняють декілька дизайн-стратегій з використанням BIPV провадженням:
Колаж;
Інтеграція;
Явна інтеграція, або домінування;
Прихована інтеграція, або підпорядкування;
Імітація.
Колаж – це своєрідне композиційне рішення, щодо встановлення
сонячних панелей на будівлі. Частіше за все архітектор або дизайнер
розміщує їх на верхівці споруди і в невеликій кількості.
Інтеграція – це нове енергоефективне та економічне рішення в
будівництві. Інтеграцією називають ситуацію, коли сонячні модулі
повністю замінили облицювання будівлі, а не просто були додані до
уже існуючої обробки.
Явна інтеграція (домінування) – полягає у виділенні BIPV – систем серед інших форм і матеріалів, застосованих в зовнішньому екстер`єрі будівлі. Сонячна енергоустановка стає домінантою, забезпечуючи при цьому більш яскравий естетичний ефект по відношенню до
інших матеріалів. Технологія сонячних панелей виставляється напоказ
для того, щоб підкреслити інноваційний та енергоефективний характер
будівлі.
Неявна інтеграція (підпорядкованість) – це дизайнерське рішення
фасаду (фасадів), яке зумовлюється підпорядкуванням елементів. Зазвичай неявна інтеграційна концепція не кидається в очі і практично
непомітна в архітектурному вигляді будівлі.
Принцип імітації полягає в гармонійному інтегруванні BIPV модулів в структуру будівлі, із мінімізацією видимих відмінностей між
фотоелектричними модулями і традиційними будівельними матеріа320

лами. Для створення ефекту імітації частіше за все використовують
сонячні модулі, які розробляються для окремого проекту.
ТВОРЧИЙ ШЛЯХ АРХІТЕКТОРА ЗАХА ХАДІД
Королюк Є.В.
Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент
«Планета на своїй власній орбіті» – так називав свою талановиту
студентку відомий голландський архітектор Рем Колхас, колишній
викладач Захи Хадід у відомій компанії «AA» (Architectural Association
School of Architecture), а після і її ж перший роботодавець. У світі архітектури її називали «королевою форм». Вона народилася в Багдаді в
1950 році. Уже в 11 років вона зрозуміла, що хоче стати архітектором.
У 1972 році поїхала вчитися в Лондон, де і залишилася жити. Уже в
1980 році Заха Хадід відкрила своє бюро Zaha Hadid Architects. Брала
участь у багатьох конкурсах, одну за одною здобувала перемоги, але
далі паперу справа не йшла. Замовників лякали сміливі ідеї архітектора. Досить довго її бюро займалося дизайном меблів, інтер'єрів і навіть
взуття.
У 2004 році вона стала володаркою головної премії в галузі архітектури. Цієї премії за час її існування удостоїлися лише дві жінки.
Крім того, в 2016 році вона була першою жінкою, яка отримала золоту
медаль Королівського інституту британських архітекторів (RIBA).
Споруди, спроектовані її бюро, неможливо не впізнати.
Багатоцільовий комплекс Beko Masterplan в Белграді, Сербія –
комплекс апартаментів, офісів і простору для відпочинку, розташований на покинутій території старої текстильної фабрики, покликаний
стати новим знаковим об'єктом Белграда. Крім перерахованих вище
програм, пропонований комплекс включає також п'ятизірковий готель,
конгрес-центр, галереї та магазини, а також підземний паркінг для гостей і жителів міста.
Житловий будинок в Манхеттені, США – будинок на Манхеттені
буде у вигляді букви L, а його внутрішній кут буде збудований зигзагом, який розмежує дві частини споруди. На 11-му поверсі будуть знаходитися 37 квартир площею до 510 квадратних метрів і висотою стель
більше 3 метрів. У будинку також буде знаходитися спа-центр, сад і
критий басейн.
Сорока-поверховий готель в Макао, Китай – будівля складається з
двох веж, з'єднаних на рівні подіуму і даху, з кількома додатковими
мостами посередині. Готель загальною площею 150 000 квадратних
метрів складається з 780 номерів, пентхаусів, конференц-холів, граль321

них залів, лобі-барів, ресторанів, спа-центру і басейну під відкритим
небом. Помилуватися видом на Макао, що відкривається з башти, можна з панорамних ліфтів. Будівництво готелю було розпочато в 2013
році, відкриття відбулося на початку 2017 року.
РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК МЕХАНІЗМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ
Колєснікова Т.М.
Науковий керівник – Попова О.А., канд. архіт., доцент
Актуальність проблеми. Перед українським суспільством, з
огляду на радянську ментальну і промислову спадщину, все гостріше
постає питання необхідності інноваційного та раціонального використання (пост-) промислових територій, які втратили свою економічну
роль та не використовують свій потенціал. Тому потрібно шукати
рішення щодо відновлення та реконструкції даних просторів, зміни їх
функціонального призначення. Це і є метою даного дослідження.
Території колишньої промислової забудови – складні просторові структури. Найчастіше вони характеризуються нераціональним
використанням земельних ресурсів, невпорядкованою забудовою, відсутніми елементами благоустрою та озеленення, а також значним
негативним впливом на екологічний стан навколишнього середовища.
Одним з ефективних способів переходу нефункціонуючих
промислових об’єктів у міському середовищі на якісно новий рівень є
ревіталізація.
Ревіталізація (з лат. від лат. re – відновлення та vita – життя,
дослівно: повернення життя) – поняття, що використовується в науковій і практичній діяльності, яке характеризує процеси відновлення,
оживлення, відтворення. Найчастіше це поняття використовують у
медицині, архітектурі, урбаністиці і техніці. В урбаністиці поняття
«ревіталізація» означає відновлення міського середовища, при якому
воно стає більш придатним для проживання Принцип ревіталізації полягає в розкритті та показі нових можливостей старих форм, з
урахуванням їх функцій. [1]
При процесі ревіталізації, найчастіше використовується комплексний підхід. Його метою є збереження самобутності, ідентичності,
автентичності та історичних ресурсів міського середовища.
На даний момент індустріальні райони неподалік центру перетворюють не просто на житлові квартали чи офісні центри, а на багатофункціональні комплекси. Для міста це дає можливість скоротити
так звані «маятникові міграції» у робочі дні, оскільки окрім нового
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житла з’являються офісні площі, заклади торгівлі, нові сквери, пішохідні алеї. Такі трансформації також поліпшують якість життя прилеглих житлових кварталів, адже всі вище перераховані нові об’єкти виявляються кращими сусідами, ніж виробничі підприємства. Можна
зробити висновок, що багатофункціональність – є запорукою сталого
розвитку, адже скорочення однієї з функцій району не означає його
загальний занепад.
Аналіз існуючого стану проблеми показує, що розробка теоретичних знань не досконала, розглянуті тільки її окремі аспекти. [2]
Теоретичні досягнення провідних закордонних і вітчизняних
вчених є достатньою основою для більш детального вивчення проблеми ревіталізації промислових об'єктів. Однак недостатнє вивчення даного питання, а саме архітектурно-композиційних особливостей і
принципів ревіталізації промислових територій і формування комфортного середовища, робить актуальним проведення цілеспрямованих теоретичних досліджень сучасних тенденцій і закономірностей
реорганізації міських промислових об'єктів.
Виявлення прийомів і принципів проведення ревіталізації є
науковою новизною даного дослідження.
У ході наукових досліджень були виявлені основні переваги
ревіталізації, як для території району, де знаходиться об’єкт, так і для
всього міста та відповідно їхніх мешканців, це:
- покращення архітектурного вигляду регіону;
- поліпшення екологічного стану становища;
- зниження кількості будівельного, твердого побутового
сміття;
- зростання соціального рівня життя людей;
- збільшення надходжень до місцевих бюджетів;
- покращення загальної економічної ситуації;
- поліпшення інфраструктури території, особливо інженерної;
Висновки. Оптимальне функціонування міської системи залежить від гармонізації всіх складових міського простору. Проведене
дослідження показує, що ревіталізація відіграє досить важливу роль в
цьому процесі. Вона дозволяє переоцінити ставлення до об’єктів та
територій, які вже не виконують своїх безпосередніх функцій.
Промислові території, які не використовуються і знаходяться в
занедбаному стані, внаслідок ревіталізації зможуть отримати нове обличчя.
1. Ревіталізація [Електронний
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ревіталізація
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ПРИЙОМИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІННОВАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА
Умець Д.В.
Науковий керівник – Попова О.А., канд. архіт., доцент
Актуальність проблеми. Системи житлового господарства
різноманітні і орієнтовані на конкретні умови. Майже у всіх державах
є деяка підтримка тим, хто не має коштів на оплату житла. Хоча кожна
країна по-різному визначає поняття «соціальне житло», воно є
невід'ємною частиною системи житлового господарства, створеного
для того, щоб задовольнити потреби тих, хто не може конкурувати на
ринку, не має можливості стати домовласником або зняти гідне житло
в умовах приватного ринку. Попит на доступні варіанти житла збільшується при виникненні труднощів в секторі не здається в оренду
житла, а також в секторі приватного житла, що орендується.
Житло є комплексним продуктом. У ньому тісно взаємопов'язані соціальні, екологічні та економічні аспекти. Житло в зв'язку з цим
- це не тільки надане людині місце для життя. Воно значно впливає на
якість життя мешканців; а в більш глибокому розумінні воно впливає
на психічне і фізичне здоров'я людей, їх економічну і енергетичну безпеку, доступ до транспорту, утворення і працевлаштування, а також їх
розташування відносно інших інфраструктурних об'єктів, які визначають згуртованість суспільства і якість району
Потреби в житло не тільки збільшилися, але і диверсифікувались. У цьому дослідженні увага загострюється на збільшенні потреб в
житло з боку старіючого населення, підлітків і домогосподарств із середніми доходами, особливих груп (наприклад інвалідів, біженців,
іммігрантів, бездомних, ветеранів), а також населення з низькими доходами або без таких. Дефіцит фінансово доступного житла призвів до
збільшення потреб в соціальному житлі. На даний момент в секторі
соціального і фінансово доступного житла існує дві проблеми: зростання потреб і скорочення фінансування.
На основі детального вивчення теми були виділені головні актуальні аспекти соціального житла:
житло, як основа життєдіяльності, формування і
функціонування сім'ї, є одним з основних показників соціальноекономічного стану суспільства;
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будівництва доступного і соціального житла з метою
забезпечення досить комфортним, доступним за ціною житлом широких верств населення;
необхідністю вивчення потенціалу новітніх інженерно-технологічних і конструктивних розробок останніх десятиліть, які
розшили діапазон можливих економічно ефективних архітектурнорозпланувальних вирішень в сфері житла;
відсутністю сучасних системних наукових досліджень
в сфері типології багатоквартирного міського житла в нових соціально-економічних умовах України.
Висновки. Соціальне житло є невід'ємною складовою
частиною національних систем житлового господарства. Як і інші
форми житла, воно є комплексним продуктом. Це означає, що воно
пов'язане з багатьма іншими секторами, такими як працевлаштування,
охорону здоров'я, транспорт і освіту; соціальне житло також впливає
на такі проблеми, як забезпечення енергоефективності та безпеки
районів. Житловий фонд відіграє дуже важливу роль в досягненні
сталого розвитку.
Будучи складовою частиною роботи в області розвитку,
житлове господарство є ключовим елементів у забезпеченні сталого
міського розвитку. Ця мета вимагає інтеграційного підходу до
соціальних, культурних, екологічних та економічних аспектів житла.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ БУДИНКІВІНТЕРНАТІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
Груздова М.Г.
Науковий керівник – Шкляр С.П., канд. архіт., доцент
Актуальність теми зумовлена необхідністю пошуку нових
напрямів і принципів формування будинків-інтернатів для людей похилого віку як стаціонарних установ медико-соціального обслуговування, підвищення рівня дизайну архітектурного середовища, тенденцією до організації безбар’єрного середовища для особливих категорій
населення.
Мета дослідження теми полягає у виявленні основних проблем формування будинків-інтернатів для людей похилого віку та
визначенні засобів і принципів їх удосконалення.
В архітектурному проектуванні та дизайні має місце тенденція
до організації житла з урахуванням індивідуальних особливостей людей, що ним користуються. Для людей похилого віку ця проблема
набуває особливого значення. Будинки престарілих в Україні не
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відповідають сучасним запитам проживання і обслуговування літніх
людей. Як правило, такі заклади знаходяться в непристосованих
будівлях, які спочатку несли в основі іншу функцію (наприклад, колишні школи або дитячі садки, гуртожитки та ін.). Архітектурнообразна виразність таких будинків невисока, а організація функціональних процесів незручна. Для цієї вікової групи характерна спадна
соціальна мобільність, втрата багатьох соціальних позицій, адже
пенсіонери часто є найбільш соціально та фінансово незахищеною частиною населення. Тому організація будинку-інтернату для літніх людей містить цілий комплекс питань: архітектурних, медичних, економічних, соціально-психологічних, культурних.
В Україні будинки-інтернати для людей похилого віку
поділяють за такими категоріями:
1) Організація: приватні; державні.
2) Профіль: загального типу; профільні.
3) Тип послуг: без медичної ліцензії; з медичною ліцензією.
В будинках для людей похилого віку муніципального типу є
два джерела фінансування: державний бюджет і пенсійні надходження. З пенсій підопічних відраховується 75% на роботу установи. Більш
привабливі умови проживання надають приватні будинки престарілих.
Фінансування таких установ відбувається некомерційними і благодійними організаціями, а також коштами самих мешканців будинків для
літніх людей.
Досвід будівництва спеціальних установ досить великий по
типології (будинки-інтернати, будинки тимчасового проживання, денний стаціонар, лікарня, обслуговування на дому). Для самостійно проживаючих (одинаків і подружніх пар) в зарубіжних країнах проектують і будують три основних типи будинків: квартирного типу, пансіонати (будинки-інтернати) і будинки лікарняного типу (будинки з догляду за немічними і хронічно хворими).
Основні принципи архітектурно-планувальної організації сучасних будинків для людей похилого віку:
Принцип ергономічності – формування житлового простору з
урахуванням фізіології, психології та гігієни проживання. Він включає
аспекти, пов'язані з обмеженням життєдіяльності, в зв'язку з віковими
змінами, а також можливості догляду за літньою людиною і супроводження його в разі потреби.
Принцип федеративності – створення житлового середовища,
де люди похилого віку могли б жити незалежно один від одного, не
втрачаючи при цьому можливості в кооперації і спілкуванні. Цей
принцип визначає пластичну незалежність житлових осередків або їх
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частин, що створює можливість «автономного» життєвого циклу житлової одиниці в рамках загальної структури.
Принцип компенсуючого простору – відшкодування втрачених функцій шляхом архітектурно-просторової організації елементів
житлового середовища.
Принцип комфортабельності – забезпечення комфортними
умовами проживання та обслуговування структури житла в залежності
від зонування простору. Можливість комфортного проживання, догляду, медичного обслуговування та дозвілля для літніх людей.
Принцип активності – створення додаткових функцій для активного проведення часу літніх людей, враховуючи їх інтереси, захоплення і допустимі навантаження.
Сучасна архітектурна практика в галузі організації будинків
престарілих повинна бути спрямована не на створення середовища для
простого доживання свого життя літніми людьми, а на створення нового, сучасного, архітектурно виразного, комфортного для проживання
і проведення часу житла. Як показав досвід, організація середовища
будь-якого сучасного будинку престарілих, як правило, розрахована на
пробудження у його мешканців зацікавленого і часто активного способу життя. Урахування запропонованих принципів при проектуванні
будинків для людей похилого віку може допомогти частково вирішити
такі завдання в умовах нашої країни.
ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВІЩА СІТІ ХОЛЛІВ
Северин В.С.
Науковий керівник – Попова О.А., канд .архіт., доцент
Актуальність проблеми. З початком отримання Україною незалежності, виникла потреба для організації нових законодавчих, виконавчих, та судових органів влади. Це сприяє необхідності реорганізувати існуюче адміністративне середовище та запланувати нові
заходи для більш правильної роботи всіх сфер діяльності адміністрації.
Чи то в українських масштабах, чи на місцях у кожному місті. Які є
прийоми і засоби формування сіті холів? Це і є метою даного дослідження.
Формування, розвиток і використання адміністративних
об'єктів робить актуальною задачу створення більш комфортних умов
праці. Одним із направлень практичної реалізації цих умов є впровадження в урбаністичне середовище сіті холів. Оскільки даний тип
будівлі ще не має широкого застосування у вітчизняній практиці,
представляється необхідним провести аналіз функціональної струк327

тури, об'ємно-планувальної та архітектурнообразної організації сіті
холів в зарубіжній практиці і на його основі виявити універсальні і
специфічні закономірності, тобто, синтезувати світовий досвід формування адміністративних об'єктів. Також, методом моделювання
запропонувати нові підходи до формування сіті холів сучасного міста.
Виявлення прийомів (механізму) формування сіті холів і є науковою
новизною даного дослідження.
Більшість сучасних адміністративних центрів розміщенні в
спорудах, які функціонально не призначені для даного роду діяльності.
Тим самим зменшують продуктивність працюючих, збільшують затрати на організацію робочого процесу, затримують комунікативні дії.
Основні забудови в яких на даний момент знаходиться більша кількість адміністративних органів були заплановані пів сотні років тому,
архітектура того періоду мабуть частково повинна залишатись у
функціональному використанні, але це пережитки минулого, вони потребують сучасної реорганізації як робочого простору так і зовнішньої
складової.
В ході аналізу стародавніх будівель функціонально приближених до сучасних реалій виявлено, що звичайну людину намагалися
залякати, принизити, показати яка вона маленька в цьому всесвіті. Що
характеризувало тогочасний устрій правління зверхнім над простими
людьми.
Необхідність сучасних і більш передових форм, та прийомів с
кожним днем стає актуальнішою. Сучасне демократичне суспільство
не може існувати в формах гнітючих гідність людини. Адміністрація
повинна своїм зовнішнім образом символізувати демократичність,
прозорість, відкритість, багатофункціональність, естетично приємний
вигляд для народу.
Реакція архітекторів на це в Україні і країнах ближнього зарубіжжя на сьогодні майже відсутня.
Словосполучення «сіті хол» утворюється з «сіті» - (англ. city).
центральний діловий район и «хол» - (англ. hall). велике приміщення
для чого-небудь (напр. зал для публічних зборів, вистав, кімната
очікування в театрі, кіно ) .
Сіті холл - це полуфункціональна будівля, об'єднана единою
архітектурною задачею створення умов управлінського апарату
державних,
хозяйських,
громадських
організацій.
Також
комплексними рішеннями можно рахувати внесення у функціональну
особливість конференц залів, виставочні зали, галереї. Сучасна
тенденція показує, що відносно вільний вхід населення в даного роду
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будівлі сприяє ментальному і практичному розумінню функцій
держави та людей які виконують обовьязки пов'язані з нею.
Висновки
З огляду на сучасну ситуацію яка склалася в країні, де люди не
довіряють адміністративним органам будь-якого рівня чи виду діяльності і не бажання навіть щось змінювати, бо надія потихеньку згасає.
Хоча б зацікавити і помірно повертати авторитет держави як правильного, с точки зору ідеології та практичних рішень , апарату.
Архітектура може зробити перший крок до позитивних змін в
країн та правильної організації робочого процесу з урахуванням особливостей спеціалізації для даного виду діяльності .
ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ
РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ
Тютюнник В.О.
Науковий керівник – Попова О.А., канд. архіт., доцент
Актуальність проблеми. Промислові підприємства та пов'язані з ними об'єкти незалежно від відомчої належності розміщуються в
міських промислових районах - відокремлених планувальних утвореннях, що входять до складу промислової зони міста. Розвиток міста,
його перетворення повинні відбиватися на зовнішності його промислових зон, так як вони також безпосередньо впливають на естетичне
сприйняття міської композиції. Виникає необхідність відстежити
ступінь впливу об'єктів промислового призначення на формування
архітектурно-просторової композиції міста та визначити принципи
перетворення промислових об'єктів і територій великих і найбільших
міст. необхідно знайти нові варіанти реновації та реорганізації промислових територій, щоб удосконалити вигляд міста. Вплив промислової
архітектури на формування архітектурно-просторової композиції великого міста і потреба її перетворення раніше недооцінювалася, так як
промислові об'єкти розміщувалися найчастіше за межами міста або в
непрестижних, віддалених його районах.
Сьогодні ж багато промислових підприємств виявилися в
межах міста, а деякі навіть перебувають у його центральній частині.
Європейське рішення даної проблеми, що реалізовується в останні
десятиліття, - кардинальне перетворення промислових зон або виведення їх за межі міст. В результаті індустріальні майданчики перетворюються в високотехнологічні, екологічно чисті виробництва, технопарки або житлові квартали, громадські та зелені зони .У більшості
міст світу пріоритетними функціями, які заміняють промислові
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функції, стають житлові території, громадські містобудування та територіальне планування простору, які покращують образність і виразність міської середовища.
Питання реорганізації міського середовища шляхом реновації
промислових територій виявилося в центрі уваги в кінці ХХ ст. Зараз
цю тему активно досліджують в своїх роботах багато західних авторів.
В Україні поки не приділяється належної уваги даній проблематиці.
Особливо це відноситься до питань комплексного вирішення проблем
промислових територій з об'єктами, що примикають до центральної
частини міста. А також дослідженню питань, пов'язаних з впливом
промислових об'єктів на формування архітектурно-просторової композиції міста .
На сьогоднішній день в Україні відповідно до принципів
функціонального зонування міст заводи і фабрики розглядаються як ті,
що підлягають винесенню в спеціальні зони, на околиці міст або навіть
за його межі. Однак з іншого боку, поетика технічних форм і та роль,
яку відіграє в суспільстві виробництво, робить промислову архітектуру престижною, привертає увагу відомих зодчих, висуває її в авангард
формоутворення, пошуку шляхів художнього розвитку сучасної архітектури. Поєднання цих двох реальностей формує двояке і суперечливе ставлення до промислових об'єктів і, як наслідок, до промислової
архітектури. У сучасних містах майже не залишилося вільних територій, які могли б використовуватися для розміщення нових об'єктів
рекреаційного призначення. Вторинна переробка старих промислових
будівель з подальшої ревіталізації навколишнього простору може стати одним з основних засобів вирішення суперечностей, що склалися в
міському середовищі. Організація сучасних архітектурних комплексів
на території колишніх промислових підприємств дозволить одночасно
вирішити кілька проблемних питань в процесі життєдіяльності міста.
Ці питання, в Врешті-решт, зводяться до гармонізації трьох складових:
економіки, екології та естетики.
Висновки
На сьогодні важливим завданням стає використання
внутрішніх територій, архітектурно-просторова і функціональна організація яких не відповідає їх містобудівним значенням і потенціалу.
Впровадження нових прогресивних екологічних та інженерних технологій створює об'єктивні умови для адаптації нераціонально використовуваних земель. Промислові території мають великий містобудівний потенціал, їх перетворення покращує містобудівні, екологічні,
візуальні та інші характеристики, дозволяє створити органічну архітектурно-ландшафтне середовище міста. реорганізація недіючих
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промислових підприємств, адаптація, реновація виробничих об'єктів
допоможе організувати ефективне з економічної точки зору використання колишніх промислових територій.
АРХІТЕКТУРНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ УСТАНОВ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
Гуденко А.С.
Науковий керівник – Попова О.А., канд. архіт., доцент
Актуальність проекту обумовлюється постійним зростанням
кількості літніх людей. Люди похилого віку мають потребу в турботі і
особливому догляді. Однак родичі не завжди готові оточити літню
людину увагою. Ситуація погіршується ще більше, якщо з віком у людини розвиваються різні захворювання, в тому числі психічні розлади.
На сьогодні кількість пансіонатів, що задовольняють комфортним
умовам проживання людей похилого віку, істотно нижче необхідного,
вони не в змозі прийняти і утримати всіх потенційних клієнтів.
Як за будь-яким будівництвом, як за будь-яким проектом, що
може бути втілений в життя, за ним стоїть просто величезна копітка
робота багатьох спеціалістів, але у цій статті ми розглянемо лише архітектурну грань цього процесу. Тож, метою даного дослідження є
виявлення архітектурних прийомів формування установ соціального
захисту для людей похилого віку.
Формування і використання сучасних установ соціального захисту робить актуальною задачу створення найкращих умов для людей
похилого віку. Одним із направлень практичної реалізації є створення
сучасних будинків та пансіонатів. Оскільки даний тип будівель ще не
має широкого застосування у вітчизняній практиці, вважається за
необхідне провести аналіз функціональної структури, об'ємнопланувальної та архітектурної організації сучасних будинків та пансіонатів для людей похилого віку в зарубіжній практиці і на його основі виявити універсальні та специфічні закономірності, тобто, синтезувати світовий досвід формування цих установ. Також, методом
моделювання запропонувати нові підходи до формування зручного та
доречного простору для людей похилого віку і медичного персоналу.
Виявлення прийомів формування установ соціального захисту європейського зразку і є науковою новизною даного дослідження.
В архітектурному проектуванні має місце тенденція до формування житла з урахуванням індивідуальних особливостей проживання. Особливого значення набуває проблема організації житлового
середовища для людей похилого віку. Будинки для людей похилого
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віку не відповідають сучасним запитам проживання і обслуговування
літніх людей. Найчастіше будинки для літніх людей знаходяться в
будівлях, які спочатку призначалися для інших функцій (наприклад,
колишні школи, дитячі садки, гуртожитки, будівлі адміністративного
призначення та ін.). Отже, архітектурно-образна виразність таких
будівель слабка, а організація функціональних процесів для проживання людей похилого віку є незручною. На відміну від США чи європейських країн, де до проектування будинків для людей похилого віку
ставляться з більшою серйозністю, наші будинки для людей похилого
віку також вимагають пошуку системних принципів для їх проектування. Аналіз існуючих робіт щодо архітектурно-планувальної організації показує, що якісні, комфортні умови для життя людей похилого віку в нашій країні - це міф. На сьогоднішній день на території
України знаходиться близько 300 будинків для людей похилого віку,
але рівень їх послуг набагато нижче, ніж в Західній Європі, що змушує
задуматися над цією проблемою.
У світовій практиці можна зустріти багато прикладів як повинні виглядати будинки престарілих і як в них повинні бути організовані функціональні процеси. Всі будинки для людей похилого віку
можна розділити на кілька категорій:
• Незалежне проживання. В цьому випадку люди у віці 55+
переїжджають на певну територію, де проживають пенсіонери. Вони
переїжджають самі або з чоловіком / дружиною. Часто вони купують
там будинок. Або просто орендують житло. Часто свій попередній будинок вони продають. На території таких поселень проходять різноманітні заходи. На території часто знаходяться лікарі, на випадок якщо
раптом потрібна допомога
• Проживання з наданням часткового догляду. Тут пенсіонерам надають такі послуги: 24-годинна гарантія безпеки - завжди буде
хтось поруч, якщо раптом стане погано або потрібна буде допомога,
прибирання будинку і прання, щоденне харчування, участь в соціальних програмах і доступ до медичних сервісів і т. д.
• Будинок для людей похилого віку з медичним обслуговуванням. Тут надають повноцінний медичний догляд за людиною, яка вже
не в змозі обслужити себе. Кваліфікований персонал знаходяться поруч 24 години на добу. Зазвичай в таких будинках живуть по кілька
осіб у кімнаті і їм приносять їжу, якщо вони не можуть ходити в загальну їдальню.
• Будинок для людей похилого віку для людей з хворобою
Альцгеймера. Симптомами хвороби Альцгеймера є втрата пам'яті і
проблеми з мисленням. На ранніх стадіях це може бути не сильно
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помітно, але з часом ситуація погіршується. Таким людям потрібна
особлива допомога та догляд. Необхідно, що б завжди була поруч людина, яка слідкуватиме за тим, що б ліки приймалися вчасно, і яка
зможе надати допомогу в повсякденному житті.
• Довгостроковий догляд - це будинок для людей похилого
віку, в якому зібрані все перераховане вище.
Крім представлених категорій можна виділити також будинки
для людей похилого віку, де можна жити з тваринами, будинки для
людей похилого віку для людей з нетрадиційною орієнтацією, будинки, в яких все зроблено для захисту навколишнього середовища і ті, які
розраховані на дуже релігійних літніх людей.
Висновки. Сучасна архітектурна практика в цій галузі спрямована не на створення середовища для доживання свого життя
літніми людьми, а на створення нового, сучасного, архітектурно виразного, комфортного для проживання і проведення вільного часу
житла. Організація середовища будь-якого сучасного будинку престарілих, як правило, розрахована на пробудження у його мешканців
зацікавленого і, часто, активного способу життя. Розглянуті принципи
формування архітектурного середовища при проектуванні будинків
для людей похилого віку може посприяти частково замислитися над
вирішенням деяких питань в умовах будівництва в Україні.
ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧИХ
ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Чубарова Д.С.
Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент
Актуальність проблеми. Однією з основних складових соціальної інфраструктури є дитячі освітні установи, важливість яких в правильному формуванні особистості дитини неможливо переоцінити.
Дитячий садок, який відвідує переважна більшість дітей дошкільного
віку, є другим соціальним інститутом в житті дитини, після родини. В
даний час в усьому світі велика увага приділяється формуванню гармонійно розвиненої особистості на початковому етапі її становлення.
Необхідно правильно організувати середовище, в якому діти будуть
рости, розвиватися і навчатися. Обстановка дитячого закладу повинна
бути максимально комфортною. Зовнішній вигляд дитячого садка,
екстер'єр, повинен привертати увагу дитини, пробуджувати її інтерес.
Інтер'єрний простір дитячого освітнього закладу має відповідати вимогам ергономіки і безпеки.
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Архітектура багатьох існуючих дошкільних установ, побудованих за радянських часів, не відповідає сучасним вимогам: будівельні
матеріали не відповідають вимогам пожежної безпеки, площі
приміщень суперечать зазначеним у нормативній документації, планування групових осередків не дозволяє в повній мірі реалізовувати
освітній процес. Умови нової парадигми освіти дітей дошкільного віку
вимагають внесення змін до архітектурне формування дошкільних
установ, розробку нових удосконалених прийомів і принципів формоутворення центрів дошкільного розвитку, що відповідають сучасним
вимогам сучасного суспільства і Закону України "Про дошкільну
освіту".
Вченими давно доведено, що саме активний розвиток людського мозку відбувається до шести років - це означає, що дитячий заклад потребує нових проектних рішень та реконструкції існуючих просторів або створення їх з нуля. Проектування сучасних дитячих садків
має включати в себе все предметно-просторове середовище в цілому:
від архітектурного концепту, меблів, ігрових і спортивних комплексів
до організації середовища прилеглих територій.
Перелік приміщень сучасних дитячих садків повинен включати не тільки групові осередки, але і кімнати для занять кількох груп,
індивідуальних занять, а так же занять за інтересами і захопленням.
В останні роки набуває актуальність створення центрів дошкільного розвитку. Дитячий садок і центр дошкільного розвитку - це
різні види дошкільного навчального закладу. Якщо дитячий садок реалізує освітню програму відповідно до вимоги державного освітнього
стандарту дошкільної освіти, то центр розвитку функціонує відповідно
до вимог, що перевищує цей стандарт в усіх напрямках, розкриває значення особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до їх організації.
Центр дошкільного розвитку - це вид дошкільного навчального закладу, де реалізується основна загальноосвітня програма дошкільної освіти в групах. Загальнорозвиваючі спрямованості з пріоритетним здійсненням діяльності з розвитку дітей за кількома напрямками, таким, як пізнавально-мовний, соціально-особистісний, художньоестетичне і фізичне.
У центрі розвитку дитини, як правило, з'являються нові групи
приміщень: ігровий комплекс, фізкультурно-оздоровчий комплекс,
ізостудія, комп'ютерний клас, дитячий театр, басейн, вокальномузична студія, творча студія, танцювальна студія, розвиваюча, класи
іноземних мов, кімната сенсорного сприйняття, арт-студія.
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При проектуванні центрів дошкільного розвитку застосовуються наступні принципи:
- блочно-модульний принцип проектування (передбачає організацію будівельних об'єктів із виробів високої ступені заводської
готовності, що поставляються спеціалізованими підприємствами);
- принцип вільного простору (полягає у створенні нерозчленованого об'єму без внутрішніх опор або конструкцій з максимально розрізненим кроком опор, які дозволяють універсально різноманітити
використання простору відповідно до виникаючим вимогам та при
зміні умов);
- принцип поліфункціональності середовища (предметнорозвиваюче середовище повинне відкрити дитині безліч можливостей,
забезпечити всі складові освітнього процесу, повинне бути багатофункціональним ) ;
- принцип трансформованості середовища (пов'язаний з його
поліфункціональністю - це можливість змін, які дозволяють, за ситуацією, виносити на перший план те або інше використання простору);
- доступність середовища (доступність для учнів, у тому числі
дітей з обмеженими можливостями здоров'я та дітей-інвалідів ) ;
- безпека (відповідність всіх елементів середовища вимогам
щодо забезпечення надійності та безпеки їх використання).
Перспективне виявлення тенденцій дозволяє розробити і удосконалити новий тип дошкільних установ, що задовольняє вимогам
суспільства в умовах сучасного розвитку.
АРХІТЕКТУРНІ ПЛАНУВАЛЬНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ
КУЛЬТУНО-ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ
Таміліна П.Г.
Науковий керівник – Попова О.А., канд. архіт., доцент
Сільвестрова Н.П., ст. викладач
Актуальність проблеми. У сьогоденні, люди, міста, культура
розвиваються як наймога швидше. Ми повині постійно розвиватися,
дізноватися нову інформацію, та володіти багатьма навичками. При
цьому, важливо розвиватися фізично, і встигнути знайти час для себе.
І, у світі багато різноманітних комплексів, котрі поєднують у собі ці
важливі функції, володіють великим простором, є екологічнимі, містами, які становляться культовими, обїєднують людей, даючи їм свободу
у виборі, що вони будуть робити наступної хвилини. Метою данного
дослідження є стрімління виявити яко-мога більше планувальних
прийомів, які позволяють нам робіти такі сучастні будови.
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Неспинний розвиток можливостей людей та інформаційного
простору придає виликої актуальності задачі стрворення простору, де
соціум та інформаціі можуть поєднуватися с користтю, для людини.
Культурно-освітні центри, як найкраще можуть слугувати цій меті.
Найбільше прикладів такої практики сьогодні ми можемо побачити у
развитих странах сходу, Європі, Америці. Також такі центри починають з'являтись у странах, які тільки розвиваються, тож, для нашої
країни це новітній практичний досвід, а також наукова новизна, яка
несе новий погляд на формування культурно-освітніх центрів. Тож,
провести якістний аналіз ідеологїї таких центрів, їх структрур,
функціоналу, та проектування виразних об'ємів, щоб синтезувати цей
досвід, та вдало застосувати у нашій практиці. Вивчення потреб людей, організація простору, виявлення важливих узлів з'єднання різних
функцій, та використаняя ріхнонапрвалених універсальних зон допоможе виявити найкращі планувальні прийоми.
Головні особливості, які ми можемо побачити у сучасних
культурно-освітніх центрах, це те, що людина може знайти у одній
будівлі все, що їй необхідно, а також архітектурна виразність будівель.
Виразність будівлі зумовлена тим, що зазвичай, такі будівлі приваблюють велику кількість людей, надихають їх, приваблюють, поєднують новітні технічні та єкологічні прийоми. Не рідко, такі комплекси
стають частинною реакрааційнного комплексу. Проте там, де велика
кількість людей, котра оминає будівлю, там, з'являються усі умови для
створення ще однієї зони, де люди, можуть представити себе, свої
навички, таланти та здібності. Є приклади, де є навіть великі простори,
які виростувують плстику будівлі, різні терраси, дахи, для створення
массових дій та зборів - таким прикладом є культурний центр
"Plassen", у Норвегії, від фірми 3XN. А якщо, ми маємотаку велику
кількість людей, то ми повинні створити широкі проходи, легку та зрозумілу коммунікацію у будівлі. Також, скупчення людей дозволяє
відкрити маленькі коммерціні зони, для обслуговування та продажу
найнеобхіднішого, та тематичного, що стосується головного напрямку
будівлі та її функцїї, звичайно, якщо у цьому є необхідність.
І після різноманітних зовнішніх слоїв ми маємо ядро будівлі мультемедійні кабінети, просторі аудиторії, кімнати відпочинку, интерактивні кімнати, бібліотеки, спортивні майданчики, та інш. Різноманіття і складність функціональних процесів, що відбуваються в громадських будівлях, відображаються у взаємозв'язку і послідовності
розташування приміщень. За цією схемою одні приміщення повинні
бути пов'язані безпосередньо, інші за допомогою коридорів, сходів,
ескалаторів і ліфтів. При розробці плану будівлі слід встановити склад
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приміщень, форму і розміри в залежності від їх призначення.
Приміщення поділяють на кілька груп: основні, підсобні та комунікаційні зв'язкуприміщень. Порядок розміщення приміщень встановлюють з урахуванням послідовності функціональних процесів, що
протікають в будівлі і обслуговуючого персоналу.
Композиційно архітектура центру може розвиватися в двох
напрямках:1) як розвинена многооб'ёмная композиція, що забезпечує автономність існування різнофункціональних елементів комплексу; 2) як єдиний обсяг з вираженим вертикальним зонуванням, в
якому розміщуються всі приміщення. Для архітектури дозвіллєвого
центру характерно звернення до «чистим» геометричним архітектурним формам (сфері, паралелепіпеда, піраміди або їх поєднанню), гнучке використання простору. Планувальна структура зазвичай відображає зовнішню композицію будівлі. Художній образ повинен володіти
високою виразністю і нести символічне навантаження.
Висновки
Планування культурних центрів буде мати свої потреби та
прийоми, в залежності від місцевості, та навколишнього середовища.
Проте усі вони мають високу архітектурну виразність, поєднуютьу у
собі велуку кількість функцій та можливостей, та найважливе: не дивлячись на загальну ідею, і здається простір, проте, мають чіткі блоки,
які виконують свою роботу, мають ядро, та допоможні, вторичні зв'язки, які утворються навколо, а також завжди мають зрозумілу систему
коммунікаціі різніх приміщень та груп у будівлі.
АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ
МОЛОДІЖНИХ ІНОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ
Нич М.Я.
Науковий керівник – Дудка О.М., канд., архіт., доцент,
Сильвестрова Н.П., ст. викладач
Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку
суспільства виникає необхідність у створенні сучасного інноваційного
простору у містах, який би об’єднував молодь та створював умови для
її роботи, творчої діяльності та відпочинку. Одною з проблем міст
України є невідповідність формування освітніх та дозвільних закладів
сучасним світовим тенденціям, а саме:
поліфункціональності;
можливості трансформації та інтеграції просторів;
енергоефективності;
максимальному об’єднанню архітектури та природи.
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Тож необхідне впровадження нового виду багатофункціонального середовища, а саме - молодіжного інноваційного центру – різновиду поліфункціонального простору, діяльність якого направлена на
молодь, а саме на її роботу, навчання, розвиток, проведення дозвілля.
Оскільки даний тип поліфункціонального простору не має
широкого застосування у вітчизняній практиці, необхідне виявлення
історичних передумов виникнення архітектури молодіжних інноваційних центрів, а також проведення аналізу практичного та теоретичного
досвіду створення МІЦ на прикладі зарубіжних країн. Також методом
моделювання необхідно запропонувати нові прийоми формування
молодіжного інноваційного простору міст. Ціллю наукового дослідження є виявлення архітектурно-планувальних прийомів формування молодіжних інноваційних центрів.
Інноваційний центр являє собою новий тип сучасної містобудівної інфраструктури, який гармонійно об’єднує в собі інтегральний простір (рекреаційні зони, простори для спілкування); видовищну
зону (спеціалізовані або універсальні зали); зону виставкового простору (постійні та тимчасові експозиції); інформаційно-ділову зону (коворкінги, медіатеки, лабораторії); творчу зону (простори для технічної,
музичної та художньої творчості).
Висновки. Сучасне архітектурне середовище повинно бути
поліфункціональним, екологічним, комунікативним та максимально
пов’язаним з природою. Молодіжний інноваційний центр представляє
собою об’єднуюче ядро у структурі вищих навчальних закладів міст,
такий центр - приклад простору, що спонукає до творчого мислення,
підвищення ефективності діяльності молоді, формуванню інноваційних ідей та проектів.
АРХІТЕКТУРНЕ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕРТХОЛЛІВ
Павлюхіна Т.О.
Науковий керівник – Шкляр С.П., канд. архіт., доцент
З розвитком технологій у ХХІ сторіччі кількість потреб, шо
має забезпечувати одна громадська будівля, значно збільшилася у
порівнянні з минулими часами. Перші концерт-холи з’явилися ще на
початку 1800-х років, до цього культурні події були більше розвагою
для буржуазії, аніж масовими заходами. Збільшення аудиторії передбачало збільшення площі концертних-залів а згодом і відокремлення їх
у окремі будівлі.
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На початку ХХ сторіччя, з розвитком акустичної техніки, характерною рисою концертних-холів стає перехід від прямокутної форми до овальної, а естрада стає чітко відокремленою від глядачів або
знаходиться у центрі зали. Сформувалося декілька типів концерт-холів
різних за розміром та призначенням: камерні (до 500 чоловік) – для
виступів солістів та невеликих вокальних ансамблів, великих (від 500 і
більше) – для виступів великих симфонічних оркестрів та хорів. З 60-х
рр. отримали розвиток так звані комбіновані концерт-холи, які мали
збільшену місткість (від 3 до 6 тис. чол.) та були пристосовані під концертні виступи, конгреси, вистави, показ кінофільмів.
У XXІ сторіччі у архітектурі та будівництві однією з актуальних рис будівель стає саме мобільність та можливість адаптації одного
і того ж простору під різноманітні потреби. Культурні події, такі як
концерти чи вистави, більше не схожі на те, якими вони були на початку існування концерт-холів. Симфонічні оркестри змінюються
електронними групами, а статичні театральні постановки багаторівневими шоу-програмами.
Для цього в сучасних концерт холах використовуються
спеціальні конструкції – телескопічні трибуни (блітчери). Це складні
конструкції, які можуть трансформувати приміщення під будь-які потреби – робити зал багаторівневим для сидячих театральних заходів,
або пласким для організації вільного простору. В Україні такий тип
конструкцій ще не застосовувався у будівництві, але архітектура продовжує розвиватися і можливо у майбутньому ми не зможемо уявити
будівлю концерт-холу без мобільного простору.
Отже, актуальність даної теми зумовлена необхідністю розвитку теорії і практики проектування сучасних концерт-холів у великих і найбільших українських містах, а мета полягає у розробці науково обґрунтованих принципів їх архітектурного формування.
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ
СПОРТИВНО-ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ
Колесникова Т.М.
Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент
Сучасний спорт, виконуючи численні соціальні функції, стає
поліфункціональним і багатовимірним. Йому під силу вирішення надзвичайно широкого кола завдань, починаючи з укріплення здоров'я
населення, відволікання молоді від згубного впливу вулиці, задоволення попиту на видовищні послуги, захисту честі країни, формування
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патріотизму і т.д. Спроектувати простір спорту можливо через спортивні споруди (стадіони, палаци спорту, спортивні комплекси і т. д.).
Спортивні та фізкультурно-оздоровчі будинки і споруди класифікуються за їх функціональним призначенням залежно від видів
спорту і дозвіллєвої діяльності, а також за характером використання:
- навчально-тренувальні;
- спортивно-демонстраційні;
- спортивно-видовищні;
- фізкультурно-оздоровчі.
Навчально-тренувальні та фізкультурно-оздоровчі споруди
можуть кооперуватися з культурно- видовищними і навчальними закладами. Комплексні спортивні споруди складаються з декількох
окремих, об'єднаних спільною територією або розміщених в одній
будівлі (спортивне ядро, що включає футбольне поле з круговою біговою доріжкою та ін.).
Спортивно-освітній комплекс – відповідно обладнана споруда
критого або відкритого типу, що забезпечує можливість проведення
спортивних змагань та навчально-тренувального процесу. Даний комплекс надає можливість якісно проводити підготовку спортсменам
різного рівня. Передбачає умови для тренувань різних видів спорту.
Може включати зали для спортсменів-професіоналів, спортсменіваматорів і майданчики для жителів міста, мережу ресторанів правильного харчування, різні спортивні і сувенірні магазини, готельний комплекс.
Освітня функція комплексу – реалізує програму додаткової
освіти у сфері фізичної культури і спорту, спрямовану на розвиток
мотивації особистості до пізнання, професійну підготовку, а також на
створення сприятливих умов для задоволення потреб в отриманні додаткової освіти, підвищення і вдосконалення професійних знань
фахівців в галузі фізичної культури і спорту.
На основі сформованих сучасних тенденцій архітектурного
формування спортивно-освітні комплекси розвиваються на підставі
таких принципів:
- трансформації і мобільності;
- всеосяжної універсальності;
- рівневої побудови;
- застосування екологічних та енергозберігаючих прийомів.
Принцип всеосяжної універсальності характеризує вимоги до
створення нерозчленованих вільних просторів з мінімумом архітектурних елементів, в яких можуть безперешкодно видозмінюватися
компонувальні блоки основних підсистем. Крім того, активне застосу340

вання універсальних структурно-стержневих конструкцій в якості покриттів, перекриттів і стінового огородження просторових утворень
комплексів дозволяє цілеспрямовано використовувати їх фрагменти
для облаштування штучних спусків, трас, обладнання різноманітного
спортивного призначення. Дозволяє використовувати оболонки як
медіафасади і транслятори динамічної «симфонії» кольору і світла.
Принцип трансформації і мобільності послідовно розвиває тему універсальності простору і розглядається як цілеспрямоване перетворення об'ємно-просторових параметрів, предметного наповнення і
інших складових середовища, розраховане на пристосування до мінливих умов і завдань експлуатації або на створення нових функціональних або художніх властивостей; забезпечує гнучкість середовища.
Принцип рівневої побудови системи спортивних комплексів
базується на вирішуванні компонувальних блоків та інших елементів
локальними багаторівневими об'ємами. Багаторівневі рішення «спортивного середовища» скорочують горизонтальні зв'язки і забезпечують
можливість об'єднувати приміщеня при проведенні різних громадських заходів.
Принцип застосування екологічних та енергозберігаючих
прийомів дозволяє орієнтуватися на цінності «екологічної архітектури» і використовувати прогресивні екотехнології. До останніх можна
віднести сонячні батареї, панелі фотоелементів, які накопичують
енергію для роботи систем кондиціонування повітря, опалення,
освітлення і вентиляції.
Формування багатофункціональних спортивних комплексів
ґрунтується на об'єктивній необхідності системного аналізу існуючих і
нових містобудівних утворень, оцінки містобудівних ресурсів, розробці концепції їх цільового розвитку і прийняття на цій базі доцільного
архітектурного рішення.
Спортивно-освітні комплекси повинні підпорядковуватися багатьом містобудівним аспектам, таким, як: транспортна доступність,
організація під'їзних шляхів і паркувальних площадок, озеленення
ділянки, вимогам безпеки.
Тенденції розвитку спортивних споруд демонструють необхідність переходу від стаціонарних об'єктів до мобільних, з можливістю швидкої адаптації під нові вимоги.
Список джерел:
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АРХІТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ
ПАРАМЕТРИЧНИХ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Новицька М.А.
Науковий керівник – Шкляр С.П., канд. архіт., доцент
Актуальність дослідження. Кожен період в архітектурі заснований на попередньому стилі: готика, бароко, рококо, модернізм,
конструктивізм та інші. Кожен стиль залежить від технології будівельної індустрії того часу. А з розвитком програмного забезпечення у
сфері проектування з’явився і новий стиль – параметризм (параметрична архітектура). Він використовує властивості комп’ютерних програм для створення взаємозв'язків між різними елементами проекту:
його форми, конструкції, і як результат – втілення інженерної думки в
цілісну структуру ефектних і ефективних споруд.
Параметрична, або алгоритмічна, архітектура вже більше десятиліття існує в рамках авангардного дизайну, але останнім часом
розвиток комп'ютерних технологій дозволив їй претендувати на роль
провідного стилю нової цифрової епохи. Це безперечно не миттєва
мода. Саме тому важливо дослідити ти розширити географію нового
стилю.
Актуальність теми дослідження зумовлена наступними факторами:
- Майже безмежні можливості щодо проектування форми
будівлі.
- Відсутністю значного досвіду будівництва громадських
будівель у стилі параметризм в Україні.
- Сумування та просування іноземного досвіду щодо проектування та будівництва у стилі параметризм, але орієнтованих на клімат
та нормативну базу України послужить поштовхом для розвитку архітектури майбутнього.
Мета роботи – з розробити архітектурно-композиційні
прийоми формування параметричних громадських будівель.
Задачі дослідження:
- Дослідити понятійний апарат в сфері проектування параметричних громадських будівель.
- Проаналізувати теоретичний і практичний досвід формування параметричних громадських будівель.
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- Визначити основні фактори, що впливають на проектування
параметричних громадських будівель.
- Класифікувати параметричні громадські будівлі.
- Розробити архітектурно-композиційні прийоми формування
параметричних громад
ФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ
АРХІТЕКТУРИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Юсова А.О.
Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт., доцент
Актуальність проблеми. Сучасне місто - це місто медійне, різноманітні цифрові мережі і електронні медіа існують в ньому повсюдно і вже давно перестали бути лише інструментами реклами та комунікації - сьогодні вони є потужним інформаційним простором, яке
впливає на спосіб життя громадян і їх уявлення про час і простір, та на
міське планування і архітектуру. Які є прийоми і засоби формування
медіапростору? Це і є метою даного дослідження.
Формування, розвиток і використання прогресуючого сучасного інформаційного простору робить актуальною задачу створення
найкращих умов для вирішення сталого розвитку урбанізованного середовища. Одним із направлень практичної реалізації є створення
медіа-центрів (МЦ). Оскільки даний тип будівлі ще не має широкого
застосування у вітчизняній практиці, представляється необхідним
провести аналіз функціональної структури, об'ємно-планувальної та
архітектурнообразної організації медіа-центрів в зарубіжній практиці і
на його основі виявити універсальні і специфічні закономірності, тобто, синтезувати світовий досвід формування МЦ. Також, методом
моделювання запропонувати нові підходи до формування медіапростору сучасного міста. Виявлення прийомів (механізму) формування
МЦ і є науковою новизною даного дослідження.
Якщо в сучасному світі в умовах сталого розвитку простежується попит на формування своєрідного середовища життєдіяльності: медійного міста, то цей процес можна розділити на кілька
«епох», пов'язаних з відносинами між медійними технологіями і перетворенням міста. В середині XIX століття став метод «картографії»
нового міського простору. На початку XX століття перша індустріальна революція і кінематограф призвели до сприйняття середовища,
обумовленого рухом. Мобільність лягла в основу формування сучасного міського середовища. Це заклало основи для більш глибокої де-
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територіалізації, ініційованої розвитком електронних і цифрових
медіа. Так наступила інформаційно-цифрова епоха.
Реакція архітекторів на це в Україні і країнах ближнього зарубіжжя на сьогодні майже відсутня, але можна спиратися на результати загальнотеоретичних проблем формування архітектурного середовища, відображених в наукових працях: Ю.Бoчapoвa, М.Демінa,
A.Мapдepa, В.Антонова, Н.Криворучко та ін.
Термін «мeдіaтeкa» зустрічається в роботах В.Мacлoвoй,
аналізу архітектурно просторового рішення і дизайну інтер'єрів присвячені деякі аспекти в працях Г. Мінepвінa, соціальні, психологічні та
художньо-образні аспекти досліджуються в працях М. Кaгaна,
В.Антонова, С.Шубович, Н.Криворучко. Останні три автори наголошують на двоєдиній системі архітектурної композиції – єдності
функції і естетики як основи формування цілісного середовища, що
сприймає споживач його у процесі життєдіяльності. При цьму механізм утворення такого середовища оснований на принципі «дзеркальності» творчості та споживання. Також значимими для
дослідження є теоретичні концепції в галузі медіа-архітектурного
середовища японського архітектора К. Танге, Т. Іто, та К. Курокави.
Можна узагальнити їх підходи одним знаменником, який відображає
глибинні філософські інформативно-медійні основи даосизму, будизму
та синтоїзму.
Більшість дослідників ХХІ століття визнають, що найбільш
значущою є публічна мeдіaтeкa з відкритим типом доступу, де всі носії
інформації представлені рівнозначно. Прикладами можуть служити
мeдіaтeкa в Cіетлі (бюро OМa), мeдіaтeкa в Ceндaі (Т. Ітo),
Алeкcaндpійcкaя мeдіaтeкa (Sonetta). На основі аналізу цього досвіду
можна зробити висновок, що багатофункціональні будинки та споруди
об’єднуються за допомогою загальносуспільного інтер’єрного простору – атріуму, який несе образну інформативну семантику об’єднання
як функції, так і естетики. Це принцип двоєдиної сутності формування
архітектурної композиції, перехід від символу до надсимволу. Це
підтверджує і Г.В. Мінepвін, розкриваючи загальні завдання і принципи художнього проектування інтер'єрів громадських будівель. Головну
увагу він приділяє принципам естетичного формоутворення, де архітектурне середовище передає інформацію (формує образ) відношення людини і всесвіту. І.Іттeн свої дослідження зосереджує на взаємозумовленості розвитку способу життя та стану дизайну, загальним
принципам естетичного формоутворення.
Висновки. Архітектурне середовище ХХІ століття повинно
бути медійним, комунікативним. Воно передає ті чи інші значення у
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вигляді художнього образу - від екстер’єрних до інтер’єрних просторів, в яких віддзеркалюються відношення людини і всесвіту.
Атріумний простір є інформаційним простором нового типу, привабливим і зручним для найбільш повного і якісного задоволення потреб у
обробці і використанні інформаційних потоків та комунікацій між
людьми, це і є інтеграція функції і естетики, формування цілісності
медіа-центру.
ФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ
ПРОЕКТУВАННЯ АЕРОПОРТІВ СУЧАСНОСТІ ЯК
ОБ’ЄКТУ ЕКОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ
Ель Халфі Моххамед
Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт.,доцент
Актуальність проблеми. З розростанням міст, демографічними змінами в світі, динамікою пересування жителів планети, ростом
туризму і глобалізацією економіки, зростає попит на будівництво нових аеропортів. У зв'язку з цим стають актуальними питання їх проектування на засадах, по-перше, передових архітектурно-дизайнерських
підходів, по-друге, сталого розвитку населених пунктів у світі.
Сучасний аеропорт є комплексом складних і дорогих споруд і
технологічного устаткування, який забезпечує з високим ступенем
надійності необхідні рівні безпеки і регулярності польотів повітряних
суден та обслуговування пасажирів. Діяльність аеропортів здійснюється в інтересах пасажирів і інших клієнтів - споживачів авіапослуг, які
безпосередньо здійснюють або сприяють їх здійсненню.
Це один бік питань щодо проектування аеропортів. Інший – це
безпосередній зв’язок з населеним пунктом, забезпечення його безпеки
в умовах інтенсивної експлуатації аеропорту, трасування технологічних коридорів, які гасять протишумові навантаження на житлові
райони, а також, цілий клубок питань дизайну аеропортів як символів
міських повітряних брам. Ціллю наукового дослідження, у зв’язку з
цим, є виявити принципи архітектурного формування аеропортів як
об’єкту сталого розвитку. На основі таких наукових методів, як: аналіз
і синтез, історичний метод, а також, метод моделювання, довести,
що сучасний аеропорт може бути запроектований на засадах сталого
розвитку. Виявлення таких закономірностей і є науковою новизною.
(англ. Sustainable development) —загальна
концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Як
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сформулювала визначення сталого розвитку у своїй доповіді Комісія
Брундтланд, це «розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти
свої власні потреби» [1].
Криза техногенної цивілізації в кінці ХХ ст. привів до
усвідомлення пріоритетів у шкалі культурних цінностей, необхідності
нового ставлення до природи і екологічної культури. У проектній і
науковій сферах екологічні проблеми вирішувалися в концептуальних,
проблемних, «протестних» проектах і економічних, технологічних,
соціологічних, філософських дослідженнях. Обмежувальні заходи стали доповнюватися іншими формами взаємодії людини з навколишнім
середовищем, в тому числі зверненням до можливостей мистецтва,
архітектури, дизайну.
Дизайн стає глобальним явищем, включається в усі процеси
повсякденності і як форма проектної культури є каталізатором інноваційних ідей, концепцій, технологій і методологій в різних сферах і
галузях матеріальної і духовної культури сучасного суспільства.
Напрямки екологічного, сталого дизайну стали реакцією на
екологічну кризу. На архітекторів лягла соціокультурна відповідальність. Якості предметно-просторового середовища, його знаковосимволічне значення впливають на людей, формують їх споживчі
установки, світоглядні та естетичні ідеали.
Мета екологічного дизайну - створення оптимальних умов для
задоволення людських потреб без порушення при цьому рівноваги
навколишнього середовища. При цьому принцип раціонального природокористування 3R (reduce, reuse, recycle - «скорочувати, повторно
використовувати, переробляти») є провідним орієнтиром.
Осмислення принципів екологічного дизайну постійно ведеться практиками і теоретиками дизайну. Так, наприклад, японський індустріальний дизайнер Ясутака Суге в 2002 р позначив свої концепції
«дизайну з екологічної складової» в такий спосіб: концепція «Економія», яка пропагує ідеї ресайклінгу; концепція «Видалення», що
припускає облік властивостей матеріалів при їх утилізації, концепція
«Простота» - відсікання непотрібних елементів для отримання в перспективі естетично вивірених продуктів.
Висновок. Принципи екологічного дизайну можуть бути реалізовані при проектуванні аеропортів як актуальні, логічні, економічні та етичні. Ці принципи відповідають «Законам екології», які
сформулював американський біолог і еколог Баррі Коммонер на початку 70-х рр. ХХ ст.: «Все пов'язано з усім», «Все повинно кудись
діватися». Тому, сучасний арт-об'єкт, такий, як аеропорт, повинен
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втілювати в собі гармонію людини з навколишнім світом і перш за все
зі світом природи. Відновлення навколишнього середовища, усунення
негативного впливу на природу за допомогою використання альтернативних ресурсів і енергії - це одна з важливих функцій сучасних артоб'єктів.
ІННОВАЦІЙНІ ПРИЙОМИ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ
ТЕАТРАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ КОМПЛЕКСІВ (НА ПРИКЛАДІ
ТЕАТРУ-ЦИРКУ «МУССУРІ» У М. ХАРКОВІ)
Ладигіна М.С.
Науковий керівник – Попова О.А., канд. архіт., доцент
Актуальність проблеми. Сучасний постановочний процес і
сценографія характеризуються глибокою взаємною інтеграцією художнього початку та інноваційних технологій. Наукова праця присвячена особливостям архітектурних рішень у театрально-культурних
комплексах з використанням інноваційних технологій, які включають
в себе інформаційно-комп`ютерні, медійні, акустичні, конструктивні
новітні технології. Нові технології впливають на розвиток театру як
виду мистецтва: з`являються унікальні форми спектаклів, нові театральні спеціальності, специфічні технології постановочної творчості
та театральної справи.
У зв`язку з вище зазначеним на сьогодні є потреба у визначенні інноваційних прийомів до архітектурного формування театрально-концертних комплексів. Ці прийоми можуть бути визначені як для
нового будівництва театрально-культурних комплексів, так і в умовах
реконструкції.
Останнє в даній науковій роботі є актуальним так як театрально-культурні комплекси великих міст знаходиться є іміджевимі для
міста мають соціально-культурну цінність, але більшість з них вже
морально та іноді фізично вже застаріли і потребують інноваційного
відновлення.
На даний момент видано велику кількість наукової, історичної, науково-популярної, мемуарної літератури по театральному мистецтву. Це дослідження, присвячені творчості майстрів: театрального
мистецтва, творчим і організаційно-практичним аспектам, створення
творів сценічного мистецтва.
Велике значення для архітектури мають дослідження В. В. Базанова, В. І. Березкіна, В.Є. Бикова, Н. Н. Громова, Г. Кайзера, В. М.
Шеповалова, М. Г. Еткинда, присвячені теоретичному аналізу проблем
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сценографічної творчості. У них приділяється увага питанням розвитку, аналізу функцій і типології світової та вітчизняної сценографії.
Отже, метою дослідження є розробка інноваційних прийомів
формування театрально-культурних комплексів. Мета досягається за
допомогою методів: аналітичному (розробка основних функціонально-планувальних, архітектурно-художніх, конструктивно-технічних
процесів об'єкта); містобудівному (розгляд можливостей використання
вільних середовищ, прилеглих територій комплексу, і розміщення нових архітектурних об'єктів в структурі існуючої містобудівної ситуації); історико-генетичного аналізу (виявлення закономірностей розвитку формування театрально-концертних комплексів); дедукції і індукції (узагальнення та систематизації даних); екологічному (використання екологічно чистих будівельних матеріалів, які відповідають
потребам міста); аналізу та синтезу (дослідження теоретичного та
практичного досвіду формування театрально-концертних комплексів).
Наукова новизна отриманих результатів полягає в створенні теоретичної моделі проектування театрально-культурних комплексів, застосовуючи інноваційні технології, які включають в себе
найновітніше технічне забезпечення об'єкту, що дозволяє задовольняти вимоги сучасного суспільства до театральних постанов.
Результатом наукового дослідження є розробка проекту реконструкції театрально-культурного комплексу за допомогою виявлених прийомів архітектурного проектування.
Висновки.
1. Аналіз термінології досліджуваної тематики дозволив визначити функціонально-планувальний зміст об'єкта, та вивчити значення
архітектурних та конструктивних напрямів, застосованих в результаті
дослідження.
2. Визначено історичні етапи розвитку театрів для дослідження
технологічних змін впродовж історії, які вплинули на формування театрального комплексу в сучасному часі.
3. Проаналізован науково-практичний досвід проектування театрально-культурних комплексів, за допомогою якого був виявлений
моральний знос та невідповідність вітчизняних театральних комплексів до сучасних проблем суспільства.
4. Виявлені фактори розвитку театрально-культурних комплексів
для розробки сучасної моделі комплексу, яка буде відповідати сучасним вимогам до нього і сучасної постанови.
5. Досліджено типологічні характеристики та формоутворення
театрально-культурних комплексів, що допомогло структурувати планувальну структуру об'єкта.
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6. Встановлено інноваційні прийоми архітектурного формування
театрально-концертних комплексів та застосовано їх на практиці.
ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ СПОРТИВНИХ ОБ'ЄКТІВ
ЗАСОБАМИ ЕРГОДИЗАЙНУ
Йолкіна Н.М.
Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент
Прийоми формування спортивних об'єктів з використанням інноваційних засобів ергодизайну досить різноманітні. Перш за все, слід
застосовувати елементи міського дизайну, засоби ландшафтного та
світло-кольорового дизайну. Комплексний аналіз зарубіжного досвіду
проектування спортивних комплексів дозволив виявити ряд переваг в
порівнянні з минулими досягненнями:
• розміщення фізкультурно-спортивних об'єктів переважно в природному ландшафті, в міській або приміській зоні, в структурі існуючого комплексу, рідше – в деградованому, складному ландшафті;
• виділення серед підходів до функціонального зонування багатофункціональності, універсальності простору, соціальної диференціації
функцій;
• забезпечення універсальності конструктивних рішень пристроєм
мобільних або схильних до трансформації елементів, високотехнологічних систем освітлення і трансляції, використанням інноваційних будівельних матеріалів (тканинах покриттів, полімерних оболонок);
• приділення великої уваги естетизації середовища спортивних
об'єктів, символізм формального, колірного і світлового рішення, інтеграція з контекстом за рахунок форми і кольору.
Таким чином, сформовані основні прийоми формування функціонально-просторової структури комплексів з використанням засобів
ергодизайну:
Прийом інтегрованої організації – має на увазі раціональне розміщення в заданій структурі і місцевості. Формування спортивного
об'єкту має відбуватися з урахуванням особливостей природної складової місцевості будівництва. Вихідним є визначення і закріплення на
генплані зон охоронюваного ландшафту і меж зон регульованої забудови в сфері просторового і планувального впливу об'єктів основних
підсистем. Необхідно враховувати ландшафтні особливості та розміри
охоронюваних зон; наявність існуючих елементів забудови та інфраструктури, характер топографії місцевості; умови орієнтації і кліматичні особливості.
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Прийом функціональної насиченості об'єкта. Архітектурне середовище виконує одну або безліч функцій в залежності від типу будівлі
з обов'язковим включенням рекреаційної функції. Враховує людський
фактор і превалювання інтересів відвідувачів в даному архітектурному
середовищі. Може передбачати рівневу побудову системи – розподіл
системи об'ємно-планувальної структури на чіткі складові частини.
Сюди можна так само віднести ергономічні вимоги.
Прийом різнобічної універсальності – динамічне формоутворення
і експлуатація для різного призначення. Забезпечує здійснення процесів внутрішньої адаптації архітектурного об'єкта, що відбувається в
межах його зовнішньої оболонки при збереженні загальних постійних
розмірів будівлі. Вид динаміки будівлі обумовлює його структуру, в
якій проявляються характер побудови планувальної композиції, що
виражає складність і гнучкість простору, а також функціональне наповнення.
Прийом трансформації – мобільне використання простору і
конструкцій об'єкта для різних заходів. Передбачає якісні зміни архітектурного об'єкта шляхом перетворення об'ємних елементів будівлі.
Для них характерна можливість пристосування об’єму будівлі до умов
і факторів, зміна просторових характеристик об'єкта: ступінь відкритості / замкнутості до навколишнього середовища, забезпечення шумозахисту, регулювання показників природного освітлення, інсоляції,
створення світло-кольорового образу. Це покращує експлуатаційні
якості і підвищує рівень комфортності будівлі, з огляду на різні потреби людини. Основною метою трансформації будівлі є необхідність
створення і підтримання оптимальних мікрокліматичних характеристик всередині об'єкта, а також економія енергії.
Прийом екологічної збалансованості передбачає раціональне використання матеріалів та конструкцій, враховує вплив на навколишнє
середовище. Застосування екологічних та енергозберігаючих прийомів
дозволяє орієнтуватися на цінності «екологічної архітектури» і використовувати прогресивні еко-технології (сонячні батареї, панелі фотоелементів), впровадження штучних і природних елементів в просторову структуру об'єкта. Експлуатовані, упорядковані покриття, зимові
сади, штучні водойми, озеленення комунікативних просторів – елементи, покликані забезпечити сприятливий мікроклімат для всіх відвідувачів спортивного комплексу.
Всі перераховані вище прийоми спрямовані на системне формування спортивно-оздоровчих комплексів, підвищення комфортності їх
архітектурно-ландшафтного середовища, призначеного як для корот-
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кочасного, так і для довгострокового перебування людей з метою активного способу оздоровлення.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САДІВ НА
ШТУЧНИХ ПІДВАЛИНАХ
Ракова О.В.
Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент
Сад на даху – це відкритий архітектурно-ландшафтний простір,
розташований на штучних основах і призначений для вирішення екологічних, функційних і естетичних завдань. Сади на дахах різняться за
формою, архітектурно-ландшафтним оформленням, функційним призначенням. Для їхнього створення використовуються дахи житлових
будинків, супермаркетів, гаражів, складів, станцій техобслуговування,
кінотеатрів тощо. Вони поділяються на ті, що експлуатуються, та ті,
що не експлуатуються. Сади на дахах, що не експлуатуються, призначені для захисту будинку від сонячної радіації, для поліпшення екологічних параметрів навколишнього простору. Дахи, що експлуатуються,
призначені для вирішення різних рекреаційних завдань. Сьогодні є два
підходи до організації простору дахів у рекреаційних цілях:
– імітація природного саду з притаманними йому атрибутами та
деталями;
– створення необхідного для відпочинку обладнання з орієнтацією мікропростору на оточуючий ландшафт – море, міський пейзаж,
масив зелені, гори.
Створення малого саду на даху вимагає продуманої конфігурації
у плані. По всьому периметру дах повинен мати надійну огорожу. За
характером планувальної організації малий сад на даху може вирішуватися в регулярному, вільному (пейзажному) та змішаному стилях.
Необхідно створити комфортне середовище завдяки введенню в сади
на дахах водних пристроїв, що охолоджують і зволожують повітря
(невеликі каскади, водоспади, декоративні басейни), урахуванню необхідності активного поливу рослин і дренування живильного ґрунту,
а також покриття ґрунту в зимовий час, або застосування мобільних
форм озеленення дахів, облаштування вітрозахисних стінок, вертикального озеленення, геопластики; застосування спеціальних порід рослинності, що добре адаптується до особливих мікрокліматичних умов
на дахах.
Конструкції будинків та їхніх плоских покрівель впливають на
ландшафтні рішення, передусім розташування колон або інших опор,
оскільки високу рослинність краще розміщувати над опорами. Від них
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залежить і облаштування ливнівок. Огорожу садів на дахах краще робити у вигляді суцільних парапетів, високих, але з можливістю огляду
красивих панорам, якщо вони є. Основні складнощі у створенні садів
на дахах – руйнівна сила кореневої системи та вітрові навантаження,
тому конструкція покрівлі саду на даху є достатньо складною. Вона
має зазвичай декілька ізолювальних шарів, додаткові вітрозахисні
прилади та спеціальну систему поливу. Шар ґрунту для рослин має
складати 30–40 см, для створення газону – 15 cм. На жаль, дахи, що
експлуатуються, вимагають додаткових матеріальних витрат. Їхня вартість на 75 % вища, ніж у звичайних.
Окрім рослинності, що вимагає додаткових інженерних приладів,
у садах на дахах розміщують різноманітні малі архітектурні форми та
скульптури. Найчастіше застосовуються альтанки, тіньові навіси, рекреаційне обладнання в поєднанні з різноманітним покриттям доріжок і
майданчиків. Найбільш раціональним і економічним є застосування
бетонних плит невеликого розміру, що мають різну геометричну форму – від круглої до багатогранної. Окрім того, можна застосувати елементи з природного каменю. Краще застосовувати камені морозостійких порід: діорит, габро, кварцит, діабаз, базальт. Можна поєднувати
плити з каменем, цеглою, гравієм, викладати різноманітні орнаменти,
малюнки, рельєфи. Такі покриття на дахах особливо бажані під час
улаштування днищ водойм із огляду на їхню малу глибину (20–30 см).
У приватних будинках перевагу віддають натуральному дереву, бо
воно нагрівається менше, ніж керамічна плитка або каміння. Дерево
необхідно обробляти засобами проти гниття та горіння. До композиції
простору можна включати штучні елементи, що імітують природне
середовище. Наприклад, декоративні камені з пластмаси та інших
штучних матеріалів. Залежно від прийомів ландшафтного дизайну можна виділити такі типи мікросадів: водяні, рослинні, сухі, змішані.
Водний сад вирішується як єдина водна поверхня з басейном із
глибиною всього 20 cм. Днище водойми обличковано гравієм різноманітних відтінків, що створює враження різної глибини води. Система
мостів, переходів, декоративних із вітрозахисних стінок, чаші фонтанів
з кольоровою мозаїкою, контейнери з вологолюбивими рослинами
доповнюють композицію.
У рослинних садах контейнери, у які посаджені рослини, майстерно декоруються мікрорельєфом, покритим газоном, що нагадує природний ландшафт. Значна увага сьогодні приділяється розробленню
спеціальних технологій для прибудови садів на дахах.
Таким чином, створення садів на дахах, насамперед, необхідно
для поліпшення екологічної ситуації в містах із негативними характе352

ристиками середовища проживання, а також поліпшення естетичних
показників міських просторів. Їх варто активніше використовувати як
для рекреації, так і для підвищення рівня екологічного комфорту в містах.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРІВ МИСТЕЦТВ
В НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ
Груздова М.Г.
Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент
Актуальність проблеми. Сьогодні, коли культурне життя
дуже різноманітне і знаходиться в нестійкому стані пошуку, особливо
актуально існування всього різноманіття центрів мистецтв, в тому
числі і комплексних. Діяльність таких центрів в останні роки все ширше розповсюджується в нашій країні, виявляючи певні закономірності
та традиції. Міжнародні центри мистецтв є відбиттям науковотехнічного та економічного процесу в сучасних умовах.
Центр мистецтв (або художній центр, арт-центр) не є художньою галереєю, музеєм. Ця назва поширено використовується для
визначення будівель або комплексів, призначених для зосередження,
примноження і поширення в суспільстві певних цінностей, традицій і
практик сфери культури та мистецтва.
У Західних країнах центром мистецтв є багатофункціональний
громадський центр з певною галуззю компетенції, покликаний заохочувати практики мистецтв і забезпечувати різноманітні послуги. Такий
центр надає екпозиційний простір, місце для роботи художників,
семінарів, надає освітні послуги, технічне обладнання тощо. Він є системою факторів, що впливають на відвідувача. Ці фактори повинні
задовольняти моральні та фізичні потреби людини, тому комплекс
включає в себе не тільки певну архітектуру, експозиції в закритих і на
відкритих майданчиках, конференц-зону і зону симпозіумів, ландшафтні елементи, транспортно-пішохідні системи, зони відпочинку та
розваг, а й систему приміщень, що обслуговують відвідувача.
Центри мистецтв є віддзеркаленням технічного прогресу сучасного суспільства, тому їх організація базується на передових методах проектування і будівництва. Арт-об'єкти мають свій особливий
характер, і через це неможливо розмежувати їх функції. В таких комплексах повинна передбачатися можливість їх розширення і реконструкції для того, щоб вони стали постійними і ефективними. При
створенні нового об’єкту арт-центру виникає питання про місце його
розташування та розміри території. Головною вимогою є близькість
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великого міста, оскільки діяльність центру тісно пов'язана з людьми,
організаціями, адміністративними та культурними підприємствами,
транспортною системою міста. Також бажано включати до складу артцентру паркову зону, яка покращує загальний пейзаж і визначає зони
відпочинку.
Розташування художніх центрів багато в чому залежить від
планувальної та транспортної структури міста. Складність розміщення
таких комплексів в плані міста визначається тим, що на їх території
виникають інтенсивні пішохідні потоки, через які, в свою чергу, виникають більш інтенсивні транспортні потоки на автомагістралях, що
примикають до території центру. Відвідуваність центру в певній мірі
залежить від часу, що витрачають користувачі на подолання відстані
до нього. Якщо в центральних частинах міст є вільна територія з достатньою площею та сприятливим рельєфом і парком, то така територія є найбільш доцільною для розташування арт-центру.
З метою чіткої орієнтації відвідувачів при проектуванні генплану слід надавати перевагу компактності планування. Це досягається за рахунок чіткої функціональної організації комплексу арт-центра і
його території. Слід звернути увагу на розосередженість входів на територію, що особливо важливо при проведенні кількох заходів одночасно. Також такий прийом створює зв'язок території центра з парком.
Виставкова діяльність арт-центра не обмежується стінами
будівель. Співвідношення закритої і відкритої площ експозицій зазвичай зводиться до пропорції 1:1. Парковий ландшафт також входить в
загальну експозицію і одночасно є місцем відпочинку.
Площа забудови будівлями центру займає частину території,
що відводиться під будівництво. Крім відкритих експозицій на території необхідні господарська зона, місця для паркінгу та резервна площа для можливості подальшого розширення.
Для проведення супутніх виставці прес-конференцій, симпозіумів, конгресів створюється конференц-центр. До його складу входять конференц-зали, кімнати переговорів, прес-центр. У свою чергу
прес-центр складають приміщення для роботи журналістів, служби
радіо, телебачення. У тій же зоні вважається доцільним розміщення
ресторанів, в яких можна проводити прийоми і банкети. Конференцзали можуть використовуватися з різними цілями, тому необхідно передбачати можливість трансформації. Адміністративна ж зона займає
приблизно 10% закритої виставкової площі. До всього іншого, з огляду
на те, що арт-центр передбачає надання освітніх послуг, частину
внутрішнього простору займають приміщення з освітньою функцією.
До їх складу входять майстерні, кінолекційні зали, аудиторії тощо.
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При проектуванні багатофункціонального центру мистецтв
повинні дотримуватися всі технологічні і функціональні вимоги, які
висуваються до комплексу в цілому та до його окремих блоків.
Існує чотири варіанти, що виражають взаємозв’язок між різними зонами і приміщеннями та їх супідрядність:
1. Постійний зв'язок між приміщеннями з інтенсивними потоками. Він вимагає їх близького і зручного розташування і виключення
можливих перетинів з іншими потоками. Це, перш за все, стосується
експозиційних приміщень і конференц-залів.
2. Епізодичний зв'язок з інтенсивними потоками. Головною
при такому зв’язку стає відсутність перетинів з іншими інтенсивними
потоками, другорядним - близькість розташування. Наприклад, експозиційні зали - приміщення технічного обслуговування.
3. Постійний зв'язок приміщень з одиничними приміщеннями.
Вимагає їх зручного і близького розміщення. Перетини зустрічних потоків не відіграють суттєвої ролі. Такий зв'язок характерний між
приміщеннями технічного обслуговування, експозиційними залами місцями відпочинку, адміністрацією тощо.
4. Одиничні та епізодичні переміщення можуть виникати між
будь-якими групами приміщень. Однак вони не впливають на взаємне
розташування основних приміщень.
Гнучкість планування внутрішнього простору - одна з основних вимог до комплексів і будівель з виставковою функцією. Вона пов'язана з універсальністю використання основних приміщень. Завданнями гнучкого планування є полегшення і спрощення процесів адаптації, економічна доцільність, зниження витрат матеріалів, праці і часу
на модернізацію будівель і приведення їх у відповідність з новими
цілями.
В основі об'ємно-планувальних рішень арт-центрів і виставкових комплексів зокрема лежать наступні принципи: їх максимальна
відповідність структурі міста, містобудівним особливостям; універсальність будівель; гнучкість планування; можливість розширення
комплексу; достатньо великий вибір варіантів об'ємно-просторових
композицій, розроблених на єдиній функціональній, планувальній і
конструктивній основі.
Сукупність усіх факторів – функціональних, економічних,
конструктивно-технічних і естетичних – визначає організацію планувального і об'ємного рішень і тим самим архітектурний образ комплексу.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МІСЬКИХ УТВОРЕНЬ НА
ОСНОВІ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
Севрюкова В.С.
Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент
Основою організації сучасних архітектурно-містобудівних об'єктів є низьковуглецева стратегія розвитку, що базується на принципах,
що передбачають поліпшення екологічних, функціональних і естетичних показників архітектурного середовища. Для досягнення високих
якісних показників формування низьковуглецевих міських утворень
слід використовувати різноманітні інтегровані засоби дизайну.
Активно при формуванні низьковуглецевих міських утворень використовуються візуальні комунікації. До них відносять рекламу, інформаційні табло, піктографію, суперграфіка, шрифтові комбінації,
системи колірного зонування, тощо. Організація візуальних комунікацій – особливий вид синтезу проектних дизайнерських та архітектурно-містобудівних завдань. Візуальні комунікації покликані
розкрити функціональну структуру об'єкта, ставши своєрідним навігатором для глядача в умовах складних функціонально-просторових
утворень. Візуальні комунікації при організації предметно-просторового
середовища одноразово вирішують завдання: поліпшення орієнтації
людини в просторі, забезпечення психологічного комфорту під час перебування в просторовому середовищі; подолання мовного бар'єру в
великих міжнародних громадських центрах з використанням піктограм;
формування стилістично цілісного художньо виразного архітектурного
об'єкта. Слід зазначити, що з розвитком електронних технологій все
більше в проекті низьковуглецевих міських утворень стали використовуватися кінетичні форми (динамічна неонова реклама, архітектурнохудожнє підсвічування і ілюмінація, вивіски, світломузичні шоувистави, інформаційні телеекрани, скульптура і об'ємні композиції, що
змінюють форми).
Поряд з елементами інтерактивного дизайну низьковуглецевих
міських утвореннях застосовують засоби ландшафтного дизайну, які в
більшості розвинених країн світу є об'єктивною необхідністю реагування на погіршення екологічної ситуації. Основною характерною
особливістю ландшафтного дизайну в цілому є «живі будівельні матеріали»: вода, рослинність, каміння, грунт, особливості природного
рельєфу і навіть тваринного світу. Одним з важливих завдань ландшафтного дизайну стає пошук рішень щодо застосування різноманітних прийомів включення компонентів природи в структуру архітектурних об'єктів як засіб їх інтегрування в оточення для підтримки се356

редовища. Застосовується підсвічування всіх цих елементів у вечірній
час з використанням засобів світло-кольорового дизайну.
Світло-кольоровий дизайн допомагає досягти виразності низьковуглецевих міських утворень ввечері. Прийоми підсвічування архітектурних об'єктів можуть бути досить різноманітні. Формування штучного світлового середовища архітектурного об'єкта виходить з завдань
утилітарно-технологічного та психо-естетичного характеру, які повинні вирішуватися на різних стадіях проектування.
В результаті, були виявлені основні принципи формування низьковуглецевих міських утворень:
Принцип екологічної комфортності, спрямований на досягнення
стійкості урбанізованого міського ландшафту за рахунок саморегуляції, що забезпечить цю стійкість. Засоби для здійснення цих процесів:
природні, планувально-просторові, еко-архітектурні, художньообразні.
Принцип ергономічної ефективності повинен забезпечити організацію міських просторів з урахуванням особливостей їх формування. Ергономічні вимоги повинні забезпечити відповідність просторів
антропометричним, фізіологічним, психологічним і гігієнічним особливостям людини.
Принцип функціональної структурованості – поліпшення основних процесів життєдіяльності людей за рахунок прийомів реструктуризації міських просторів; поліпшити функціональне наповнення за
рахунок ущільнення, розщільнення, впорядкування простору.
Принцип естетичної виразності виражається в створенні художнього повноцінної архітектурного середовища з інтегрованим об'єднанням природного та антропогенного середовища з використанням всіх
засобів архітектурної композиції. Для досягнення певного архітектурно-художнього образу необхідне застосування всіх засобів ландшафтного і світло-кольорового дизайну.
Принцип історико-архітектурної наступності полягає в збереженні і виявленні історично склалася середовища з унікальними будівлями
і ландшафтами за рахунок певних прийомів реструктуризації міського
середовища, особливо при формуванні громадських і комунікаційних
просторів. Він дозволяє здійснити соціальну активізацію об'єктів історико-культурної спадщини за допомогою трансформації їх функції.
Принцип світло-кольорового посилення виразності простору виражається в створенні художньо повноцінної світло-кольорового середовища, що володіє індивідуальним художнім образом на основі застосування різноманітних сценаріїв з використанням сучасних технологій освітлення архітектурних об'єктів.
357

Викладені принципи дозволяють створити комфортне середовище
з екологічних, функціональних, естетичних і соціальних характеристик.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ
КОМПЛЕКСІВ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Фесенко К.С.
Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент
В даний час в усьому світі здійснюється інтенсивне містобудування готелів і, як правило, висотних. Повсюдно відзначаються тенденції збільшення їх місткості та поверховості. Будівництво готелів
підвищеної поверховості пояснюється багатьма факторами, а саме прогресом будівельної техніки, щільністю міської забудови, загальним
зростанням поверховості міст, високою вартістю земельних ділянок,
розміри яких багато в чому зумовлюють об'ємно-просторове рішення
будівлі. Як наша, так і зарубіжна практика показує, що не тільки з
урахуванням економічних цінностей, а й з точки зору створення набору послуг недоцільно будівництво дрібних готелів у великих і
найбільших містах. Найбільш ефективна експлуатація готелів на 7501000 місць. Готель такої місткості, як правило, високо-економічні та
може забезпечити повний комплекс послуг.
Тенденція, яка стає все виразніше в міжнародній практиці
будівництва готелів - це включення їх до складу громадських, культурних і ділових центрів. Функцію громадського центру в багатьох
випадках безпосередньо виконують готельні комплекси. Цілком очевидно, що до складу багатьох готелів включаються приміщення різних
установ: конгрес-центр, адміністративні, торгові, конторські, навчальні, концертні та виставкові зали. Готельні комплекси, що входять до
складу багатофункціональних центрів, як правило, мають оригінальне
архітектурно-планувальне і об'ємно-просторове рішення.
Ідея безперервного вільного перетікає внутрішнього простору
з атріумом знайшла своє відображення в архітектурі багатьох готелів.
Атриумна планування будівлі обумовлена необхідністю створення
тиші, так як часто ділянки готелів розташовуються на галасливих вулицях, прагненням наблизити людину до природи, створити відчуття
спокою. Характерна риса цих готелів – організація внутрішнього простору приміщень вестибюльної групи і внутрішнього дворика, перекритого і впорядкованого, з рослинами і водоймами, обладнаного малими архітектурними формами.
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Найчастіше архітектуру будівель готелів формують обсяги,
різні за величиною. В оформленні фасадів готельних комплексів широко застосовується принцип контрасту, особливо по висоті. Архітектурне рішення будівель готелів залежить від їх розміщення в плані
міста. Фасади готелів, розташованих в історичній частині міст, як правило, стилізовані під старовину, хоча їх конструктивну основу складають збірні колони і панелі. Намічається прагнення до пошуків нетрадиційних рішень будівель готелів. Наприклад, для цих цілей використовуються різні демонтуються споруди.
Поряд з архітектурою будівель, велика увага приділяється і
оформленню інтер'єру. Все більшого поширення в зарубіжних готелях
вищої категорії отримують номери типу «студіо» (у вітчизняній практиці відомі під терміном номер-дубль). У таких номерах замість традиційної ліжка встановлюється диван-ліжко, в головах якого монтують
електронний пункт управління: вимикач місцевого і загального
освітлення, регулятор гучності радіо і телевізора, пристрій для створення штучного клімату, опалення, відкривання і закривання завіс.
Тенденція, яка стає все більш поширеною в практиці будівництва готелів – це їх спеціалізація, що зумовлює склад приміщень
номерного фонду та громадського призначення, розміри номерів і
кількість меблів в них, види послуг, що надаються і якість обслуговування. Так, в складі номерного фонду ряду ділових готелів переважають одномісні номери. У туристичних і курортних готелях складу
номерного фонду характеризується максимумом двомісних номерів.
Розвиток автомобілізму також відбилося на рішеннях номерів
готелів. З'явився новий тип штучно створеної середовища – «номермашина». У готелях почали будувати не тільки підземні гаражі.
Наприклад, в Сан-Франциско побудована 27-поверховий готель, в якій
до сьомого поверху включно можна по пандусу в'їхати до свого номеру на автомобілі і поставити його в бокс проти займаного номера. Однак будівництво таких готелів можливо в країнах тільки з високим
рівнем автомобілізації. Останнім часом в практиці будівництва і проектування готелів велика увага приділяється використанню всіх можливостей внутрішнього простору з метою створення рекреаційних зон.
Так, проектування дахів-садів, дахів-терас призначене для використання їх в якості соляріїв, аерарії, місць відпочинку, кафе, кіно, що
підвищує ефективність роботи готельних комплексів.
Впровадження подібних рішень дозволить значно підвищити
якісні показники архітектурного середовища, знівелювати негативний
вплив навколишнього середовища на процеси життєдіяльності люди-
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ни, забезпечивши можливість його комфортного перебування в готельному комплексі з сучасним дизайном.
ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ДІЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ ВЕЛИКИХ МІСТ
Кондрацька О.О.
Науковий керівник – Дудка О.М., канд. архіт., доцент
Актуальність проблеми. Глобалізація економічних зв'язків у
світі запустила процес утворення у великих містах нових і перепланування існуючих ділових зон. Вони почали формуватися за принципом «місто в місті» зі своєю інфраструктурою, парковками, зонами
відпочинку, під'їздами, підприємствами сервісного обслуговування.
Вони насичуються багатофункціональними незалежними один від одного структурами: і розважальними, і торгівельними, і просвітницькими. Архітектурні споруди стають корпоративно-інвестиційними. Законодавча база торкається окремих багатофункціональних будівель і
споруд і не розглядає формування в існуючому середовищі ділових
комплексів, як проблемний аспект стійкого розвитку міста, який треба
вивчати і виробляти цілу низку заходів щодо їх гармонійного поєднання з міськими зонами. Які є прийоми і засоби формування ділових
комплексів великих міст? Це і є метою даного дослідження.
Роботи вчених-архітекторів розкривають більше типологічний
і функціональний підходи у питаннях формування ділових центрів, а
також їх стильових особливостей, як окремих архітектурних об’єктів.
Диференціація їх йде на рівні функціональних зон і не торкається проблем переформування архітектурного середовища взагалі в умовах
реконструкції міста, а також, можливості пошуку інтеграційних засобів «вмонтування» ділових центрів у структуру урбанізованого середовища ще на стадії архітектурного проектування. Тому, і проблеми
формування ділових комплексів (ДК) міста як частини системи архітектурнопросторового середовища, і методи їх вирішення засобами
архітектурного проектування є актуальним і своєчасним на етапі
Євроінтеграційних процесів суспільства.
Одним із направлень практичної реалізації є створення багатофункціональних ДК. Оскільки даний тип будівлі ще не має широкого застосування у вітчизняній практиці, представляється необхідним
провести аналіз функціональної структури, об'ємно-планувальної та
архітектурнообразної організації багатофункціональних ділових комплексів в зарубіжній практиці і на його основі виявити універсальні і
специфічні закономірності, тобто, синтезувати світовий досвід фор360

мування ДК. Також, методом моделювання запропонувати нові підходи до формування ділових комплексів сучасного міста. Виявлення
прийомів (механізму) формування ДК і є науковою новизною даного
дослідження.
Можна констатувати, що тенденція розташування ділових
комплексів в історичному центрі просліджується на протязі вже більше ста років з початку виникнення їх, як осередків світової економіки:
від Мангеттена і нового центру Харкова на початку ХХ століття, до
центральних і периферійних районів Парижу, Лондона, Києва і ін.
центрів міст у ХХІ столітті. Експансія ділових зон на території історичних міст загострила ряд проблем, які проявилися у постіндустріальну епоху у кінці 90-х років ХХ сторіччя і загострюють проблеми сучасного міста вже ХХІ століття. Саме в цей час починається
бурхливий розвиток ділових зон в світових містах. Це, як було вище
зазначено, зв’язано з глобалізацією економічних процесів у світі, з перерозподілом осередків центрів світової економіки на світові ринки,
виникнення азіатського ринку і т. і. Весь спектр соціальноекономічних відносин пронизала ділова функція з новими методами
маркетингу, плануванням, організацією і т. і. Це у свою чергу породило попит на нові архітектурно-містобудівні новоутворення – соціально-ділові зони, бізнес-центри, багатофункціональні бізнес-комплекси.
Формування ділових комплексів сприяє вирішенню соціальних проблем щодо невідповідності функціонально-просторової організації середовища життєдіяльності актуальним потребам соціуму в
умовах ділової діяльності, аналізу хронологічної послідовності - прогноз на нові типологічні форми ділового центру, як феномен, що
поєднує в собі статику закінченої будівлі і динаміку розвитої організаційної структури.
Можна спиратися на результати загальнотеоретичних проблем
формування архітектурного середовища, відображених в наукових
працях:
Ю.Бoчapoвa,
М.Демінa,
A.Мapдepa,
В.Антонова,
Н.Криворучко та ін.
Термін «діловий комплекс» зустрічається в роботах Гельфонда, А.Л., аналізу архітектурно просторового рішення і дизайну інтер'єрів присвячені деякі аспекти в працях Вартапетової А.
Принципи формування архітектури житла в багатофункціональних ділових комплексах" оцінені в теоретичних роботах Дубиніна
Н.В. Передумови та основні тенденції формування в сучасних умовах
житлових комплексів з інтегрованими діловими функціями" розглянуті
в дослідженні Колгашкіна В.А.
Основні тенденції інтеграції офісної і житлової структур:
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-Поєднання житлових одиниць з системою багатофункціональних робочих просторів;
-розширення типології домашніх офісів;
-зменшення масштабу офісно-житлових комплексів, що розширює можливості містобудівного розміщення;
-розвиток комбінованих моделей.
Гельфонд свої дослідження зосереджує на науковотеоретичному обгрунтуванні нового типу суспільного будинку:
універсального ділового центру, в якому актуальні і потенційні ділові
функції у всій сукупності своїх атрибутів розкриваються одночасно в
залежності від типу ділових відносин та розглядає організаційні моделі
будівель ділових центрів: закрита, відкрита, випадкова, синхронна .
Висновки
Формування ділових комплексів сприяє вирішенню соціальних проблем щодо невідповідністі функціонально-просторової організації середовища життєдіяльності актуальним потребам соціуму в
умовах ділової діяльності, аналізу хронологічної послідовності - прогноз на нові типологічні форми ділового центру.
ФОРМОУТВОРЕННЯ КОРЕКЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ
Клочковська А.О.
Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт.,доцент
Актуальність проблеми. За останні роки фахівці країни навчилися з більш високою ймовірністю діагностувати розлади аутичного
спектру (РАС). У зв’язку з цим зросли статистичні данні, які показують велику кількість хворих, а разом з тим і необхідність у спеціалізованих корекційних центрах.
На сьогодні в Україні є центр «Дитинологія особливого розвитку», створений на базі клініки Добробут. Він спеціалізується на
реабілітації дітей з аутизмом, синдромом Дауна, дитячим церебральним паралічем (ДЦП) і синдромом дефіциту уваги і гіперактивності
(СДУГ). Спеціалізовані установи в розвинених країнах мають розгалуженість і багатовекторні вирішення цих проблем у відповідних закладах. Чого бракує в Україні.
Також в європейських країнах є прямий зв’язок з архітектурним формоутворенням цих закладів, що впливає на психологічний,
фізіологічний та психічний стан хворих. Аутизм невиліковний, але в
руках професіоналів він може успішно піддаватися корекції з метою
подальшої соціалізації. Наприклад, в США 92% усіх аутистів успішно
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соціалізують і на цьому шляху архітектура відіграє значну роль. В
Україні до цього поки тільки є прагнення.
Актуальним постає питання архітектурного формоутворення
корекційних центрів з урахуванням індивідуальних потреб. На
сьогоднішній день розроблено декілька ДБН, які визначають формоутворення реабілітаційних центрів, котрі включають весь спектр потреб, не відокремлюючи специфіку аутистів. Тому є актуальною проблема визначення універсальних та специфічних архітектурних
прийомів формування реабілітаційних центрів саме для аутистів. Це і є
метою даного наукового дослідження.
Формування, розвиток і використання прогресивно-сучасних
методів корекційних центрів є вектором вирішення проблем
соціалізації людей-аутистів як в розвинених країнах, так і в Україні.
Оскільки даний тип будівлі ще не розроблений у вітчизняній практиці,
представляється необхідним провести аналіз функціональної, об'ємнопланувальної та архітектурно-образної організації корекційних центрів
зарубіжної практиці і на його основі виявити універсальні і специфічні
закономірності, тобто, синтезувати світовий досвід у формуванні корекційних центрів для людей, що мають розлад аутистичного спектру.
Також, методом моделювання буде запропоновано нові підходи до
цього формування. Виявлення прийомів (механізму) формування корекційних центрів і є науковою новизною даного дослідження.
За даними ООН, з діагнозом «аутизм» в світі живе більше 60
мільйонів чоловік, і кожен рік цифра аутистів зростає на 13%. За прогнозами вчених в 2020 році на цей розлад страждатиме кожен 30 житель планети. А ще через 5 років - кожен другий. В Україні понад 7,5
тисяч дітей страждають разладами аутичного спектру.
Згідно з дослідженнями, у дітей з аутизмом спостерігається
зростання якогось поведінкового розладу з нескінченним спектром і
експерти не ввели певний підхід до нього. Однак для аутичних дітей
корисні різні терапевтичні методи, такі як трудотерапія, логопедія,
ігрова терапія, музична терапія і правильний терапевтичний простір.
Щоб вивчити зміни поведінки аутичних дітей під час зіткнення з архітектурними просторами Міжнародний журнал науковотехнічних досліджень IJSER в 2014 році провів дослідження, в ході
якого було встановлено, що рекомендується використовувати світлі
кольори і уникати кольорів, які стимулюють дітей, а також порушують
їх концентрацію. Кольорова гамма або темна кімната можуть бути використані для підвищення концентрації уваги аутичних дітей і зниження їх стресу. Це відіграє позитивну роль в їх терапевтичному процесі.
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Однією з областей, якій приділяється багато уваги, є використання терапії за допомогою тварин для людей з аутизмом. Недавнє
дослідження вивчило точку зору молоді з РАС. Це інноваційне дослідження показує, що тварини допомагають людям з аутизмом боротися з почуттям самотності. Додаткові дослідження показують, що
тварини можуть зменшити занепокоєння, депресію і страх, які відчувають багато людей з РАС. За словами авторів дослідження, анімалотерапія вже протягом довгих років успішно застосовується для
поліпшення соціальної адаптації дітей-аутистів, але наукового обґрунтування цього способу лікування досі зроблено не було.
Висновки. Дослідження питань і аналіз світового досвіду показав, що архітектура відіграє величезну роль у соціалізаціі людейаутистів, а саме: це прийоми формування т.з. психологічних просторів,
що переливаються і не мають гострих вуглів; застосування належної
кольорової гами, яка сприяє нормальному сприйняттю зовнішнього
світу; проектування майстерень, маленьких зоопарків тощо, дає можливість таким дітям розвиватися більш гармонійно, що відповідає
принципам сталого розвитку.
АРХІТЕКТУРНЕ ФОРМУВАННЯ СУДІВ ЯК СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
Платухін О.Г.
Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт.,доцент
Судова система в Україні знаходиться на шляху до залучення
до європейських цінностей і демократизації, що характерно для принципів сталого розвитку, які лежать у полі як юридичної науки, так і
архітектурної .Від першої потребується створення законодавчої бази
для збалансованності проблем економіки, політики, соціальної сфери
та екології, які в совокупності відповідаютьосновному принципу –
збереження людства. Друга, архітектурна наука, досліджує питання
формування архітектурного середовища і реакції споживачів цього
середовища на нього. Бо, як зазначали великі архітектори, середовище
формує і відображає світогляд людини. Ігнорування цих положень
завжди вело до різного роду катаклізмів в політиці, соціальних сферах,
екології і ін., що призводило до зміни політичних режимів, урядів,
правлючої верхівки. Архітектура судів на сьогодні в нашій країні
відображає авторитарність, відсутність дизайну, гнітючий масштаб
щодо людини і оточення.
Актуальною проблемою стає пошук нових просторовопланувальних закономірностей архітектурного формування судів в
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Україні як нового типу споруди на засадах демократизації і сталого
розвитку.
Питання архітектурного формоутворення судів представлені в
декількох наукових роботах на території СНД, але в Україні подібні
роботи не проводилися. На сьогодні існує ДБН В.2.2-26:2010 «Суди»,
в якому не відображаються демократичні тенденції Євросоюзу. Метод
широкого аналізу практичного досвіду проектування судів в демократичних розвинених країнах, а також, історичний метод, обумовили
напрямок наукових досліджень і їх ціль. Вони полягають у розробленні рекомендацій вдосконалення архітектури судів як багатофункціональних соціальних комплексів, які повинні відображати демократичні засади сталого розвитку.
Наукова новизна і практична цінність роботи полягає у розроблені рекомендацій і прийомів архітектурно-просторового і
функціонально-планувального формування судів. Частково вони були
розроблені і апробовані у магістерському архітектурному проекті
адміністративно-судового комплексу у м. Харків (автор Коровкін М.,
кер. доц., к.арх. Криворучко Н.І.). Але, для більш повної апробації потрібно збільшити спектр об’єктів дослідження. І на основі методу моделювання, розробити декілька експериментальних архітектурних
проектів з урахуванням виявленних закономірностей.
Соціально-історичний досвід зумовив велику різноманітність
типологічних відмінностей судових будівель в різних країнах. В історичні епохи суди проходили у ст. греків в Гелієї, що в прекладі означало Соняшний Зал. Кожна людина могла внеcти проeкт закону, виступити зі cвоєю точкою зору, переконати присутніх у власній правоті.
Питання, винеcені на Народних Зборах, широко обговорювалось. До
голосування приступaли, коли були вислухaні всі думки. В часи зародження демократії процеси були відкритими усім верствам населення.
У ст.Римі суди проходили в базиліках. Одним з перших Судових
інcтітутів Англії був церковний суд - Суд Консисторії, що проходили у
соборах, або залах зборів, апелюючі до верховного судді – Бога. Це
формувало довіру до суддів і судочинства.
В даний час суди консисторії як і колись скликаються і можуть відбутися в будь-якому зручному приміщенні церкви. Як правило, для цього використовуєтcя проcтір біля вівтаря собору, оточене
хорами.
Публічний проcтір під час розгляду справи завжди мав важливе значення. Його побудова весь час ускладнювалася. Можна простежити два основних типа просторової організації будівель Судової
Системи проектування: 1 - будівля коридорного типу (лінійна), 2 - ро365

звинений публічний простір. Смислове ядро у розвитку публічного
простору домінує і тяжіє до цeнтрального, оформлене багато-світовим
простором.
Аналіз типів будівель судів Європейського союзу виявив
декілька основоположних прийомів і принципів, це:
1.
Архітектурно-композиційна виразність - естетика, основана на поєднанні об'ємних форм і просторового оточення.
2.
Формування образності судів, як цілісносного сприйняття, прозорості, демократичності.
3.
Створення суда як багатофункціонального комплексу
соціальної активності
4.
Розробка найбільш раціонального проектного рішення
і подальшої його експлуатації в умовах сталого розвитку.
5.
Енергозбереження – досягнення умов сталого, екологічно збалансованого архітектурного середовища.
Отже, виявлення прийомів архітектурного формоутворення
судів є актуальним, що забезпечить демократичні перетворення як архітектурного середовища, так і суспільства в цілому у форматі сталого
розвитку на принципах демократії.
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ
МОБІЛЬНОГО ЖИТЛА
Курбанов В.Р.
Науковий керівник – Попова О.А., канд. архіт., доцент,
Вітченко Д.М., ст. викладач
Актуальність проблеми. Поняття будинку в нашій свідомості
носить зазвичай фундаментальний характер, але в сучасному, постійно
мінливому світі, такі речі як мобільність, час, гнучкість, здатність до
змін - пронизують всі аспекти нашого життя і мають вже пряме відношення і до такого сталого, капітального поняттю як житло. Одним з
кращих рішень, яке відповідає запитам сучасного світу, є мобільні будинки. Популярність мобільних будинків на заході, різноманітність їх
архітектурних, планувальних, інтер'єрних рішень, дає привід вивчити
це відносно новий напрямок для Українського будівництва докладніше. Тим більше на тлі зростання інноваційних технологій в будівництві, мобільне будівництво отримує все більше можливостей розвитку. Які є прийоми і засоби формування архітектури мобільного
житла? Це і є метою даного дослідження.
Формування, розвиток і використання прогресуючого сучасного інформаційного простору робить актуальною задачу створення
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найкращих умов для вирішення сталого розвитку урбанізованного середовища. Одним із направлень практичної реалізації є створення
мобільного житла (МЖ). Виявлення прийомів (механізму) формування
МЖ і є науковою новизною даного дослідження.
Спочатку мобільні будинки стають одним з різновидів збірного будинку, виготовленого заводським способом.
Збірний будинок складається з будь-якої конструкції, спроектованої і виготовленої на заводі до самої споруди.
Мобільний будинок складається з свого роду рами або структури, в якій менші одиниці (звані модулями, які найчастіше виготовляються за межами будівельного майданчика) збираються на місці.
Модулі розрізняються за розміром і складності від цілих квартир до
окремих кімнат. Термін «модуль» в цьому контексті відноситься не до
окремих елементів, таким як окремі стіни, двері або вікна, а скоріше
замкнуті житлові приміщення.
Хоча збірне житло має довгу і успішну історію, мобільна архітектура є набагато більш новим явищем. Для кращого розуміння суті
мобільного архітектури, звернемося до історії і вивчимо, звідки вона
бере свої витоки. Почнемо своє дослідження з історії зі збірних будинків і простежимо, як вони приведуть нас до готових мобільних
проектів.
Збірні конструкції в будівельній галузі є наслідком еволюційного розвитку. Попередня збірка на Заході починає свою історію
приблизно в 16-м і 17-м століттях. Найбільш ранні збірні випадки були
зареєстровані в 1624 році, коли будинки були підготовлені в Англії і
відправлені в рибальське село Кейп- Енн. У 1790 році прості дерев'яні
каркаси були відправлені з Англії до Австралії як лікарні, склади і котеджі. Найраніший і наймасштабніший приклад попереднього складання це, представлений на Всесвітній виставці1851 року «Кришталевий палац». Будівля, спроектована сером Джозефом Пакстон менш
ніж за два тижні, використовувало легкі і дешеві матеріали: заліза, дерева і скла.
У 1930-і роки будинок компанії «Аладдін» «побудований за
один день», став звичайною справою в США, через низьку вартості за
фут матеріалу і через свою систему «готового вирізання» Настільки
довге життя компанії, дав середній клас, на який вони в основному
орієнтувалися, пропонуючи міцну конструкцію і швидкість будівництва. Якщо ж говорити про проектування єдиного модуля, то перші
модульні схеми житлового будівництва можна простежити до Річарда
Бакминстер Фуллера, чий гнучкий експеримент по житловому будівництву 1920-х і 30-х років, Будинок Дімаксіон, прийшов до таких ре367

чей, як вдосконалені збірні ванні кімнати. Як пояснював Фуллер,
Принцип Дімаксіона, робить все більше з меншими витратами, вагою,
часом і одиницями роботи на кожен даний рівень функціональної продуктивності. При середньому коефіцієнті рециркуляції для всіх металів, що становить 22 роки, і при порівнянних конструктивних
поліпшень продуктивності на фунт, ефемерізація означає, що все
більше людей обслуговуються за вищими стандартами з використанням тих же старих матеріалів ».
Якщо розглянути в чому полягає основна різниця між нашими, і іноземними мобільними будинками, то ми зрозуміємо, мобільні
будинки це в основному функціональні будинки, що використовують
для конкретних цілей, на заході ж на рівні з функціональністю, не
меншу увагу приділяється естетичної, художньої стороні питання.
В нашій країні, є колосальна кількість неосвоєних ділянок
землі або освоєних, але вже занедбаних або з безперервним відтоком
населення. На деяких територіях неможливо за кліматичними умови
ставити класичний фундамент, і вгвинчувати палі для фундаменту
мобільних будинків, підійшли б як не можна краще для вічної мерзлоти.
Ну і, звичайно, стихійні лиха, такі як пожежі, повені, війни в
наслідку яких люди могли б проживати в мобільних будинках тимчасово або на постійній основі. В порівнянні з закордонним ринком, де
це будівництво існує довгі роки, наш ринок слабо розвинений, знаходиться на початковому рівні. Проте, наші виробники запозичують у
зарубіжних конкурентів, кращий досвід, намагаються адаптувати його
під реалії і потреби українських громадян.
Висновки
Гнучкість модульної конструкції завжди надихала архітекторів і дизайнерів. Можна виявити закономірність, що більш вдале
орієнтування на індивідуальні житлові будинки, а не на колективні
прототипи житлових комплексів, на індивідуальний підхід в розробці
інтер'єрів. Виявлено такі особливості мобільних будинків, як можливість швидкого монтажу, порівняна доступність, екологічність. А
також те, що особливості проектування інтер'єру безпосередньо пов'язані з конструкцією і комбінацією модулів.
Під час економічної кризи, мобільне будівництво може
потіснити капітальне малоповерхове будівництво. Мобільність дає
можливість збирати будинок на виробництві, підвищуючи якість, знижуючи вартість, скорочуючи термін зведення будівлі і з легкістю його
транспортувати в будь-яку точку земної кулі. У зв'язку з цим малоповерхові мобільні будинки, тільки набирають популярність в Україні.
368

Аналіз аналогів, підтверджує важливість і значимість розвитку
ринку мобільних будинків. І як наслідок, відсутністю проектних, інтер'єрних, дизайнерських рішень для максимально комфортного проживання в будинках такого типу.
ПРИЙОМИ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
Мерецька Г.С.
Науковий керівник – Шкляр С.П., канд. архіт., доцент
За часів СРСР будівлі дитячих дошкільних закладів зводилися
за типовими проектами. Нестандартний чи творчий підхід до даного
типу архітектурних об’єктів майже не спостерігався. Будівлі для дітей
не розвивали їх мислення, не спонукали інтерес до зовнішнього світу.
На сьогодні більшість з цих будівель не реконструювалася і виглядає
не сучасними і одноманітними.
Проблемою дослідження є невідповідність предметнопросторового середовища будівель закладів дитячих дошкільних установ сучасним вимогам дитячого розвитку.
Зростання кількості педагогічних методик і програм, інтенсивне впровадження нетрадиційних форм проведення занять, розширення спектра розвиваючих занять та ігор в дитячому садку сприяють
необхідності проведення дослідження для вивчення специфічних
особливостей формування структурної організації сучасного предметно-просторового середовища для дошкільної освіти.
Становлення архітектури та дизайну будівель дошкільних закладів пройшло великий шлях, але не досягло ідеальності. На даний
момент ставлення архітекторів (Сичової О. Б., Ламєхової Н. В., Кудрявцевої С. П., та ін.) до дизайну та структури дитячих дошкільних
закладів країн пострадянського простору має дещо негативний
(утилітарний) напрям. Воно спирається на «бідність» художньоестетичних якостей та недоліки об’ємно-просторових рішень (відсутність гнучкого планування, неорієнтованість інтер'єру та екстер'єру
дитячих садків на дитину). І дуже мало уваги надається образності та
дизайну предметно-просторового середовища дитячих дошкільних
закладів, які мають свої специфічні особливості.
При створенні образу дитячого закладу значну роль відіграють
деталі, засоби декоративно-прикладного мистецтва, колір. Навіть на
основі однієї типової схеми можуть бути створені різні варіанти, завдяки своєрідним рішенням входів, навісів, сонцезахисних приладів.
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Велике значення при вирішенні архітектури дитячих установ мають
озеленення, благоустрій та малі архітектурні форми (навіси, ігрові
павільйони, басейни і т.д.), що сприяють створенню необхідного художнього образу.
ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПРОСТОРІВ
В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Краснiкова Ю.В.
Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент
Актуальність проблеми. При активному розвитку міст погіршується мікроклімат відкритих міських просторів. Хімічні і механічні відходи негативно впливають на здоров'я та психологічний
стан людини. Тому велика увага приділяється модернізації та реконструкції відкритих рекреаційних просторів. Йде активне впровадження
зелених насаджень, які значно покращують екологію і психологічний
стан людини.
Про ступінь екологічного благополуччя міського середовища
можна судити з організації повноцінної рекреаційної системи міста, її
соціальної адаптації та з реалізації сучасних ландшафтних технологій
на користь мешканців.
Рекреація (лат. recreatio – відпочинок) – це система заходів,
пов'язана з використанням вільного часу людей для їх оздоровчої,
культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, які розміщені поза їх постійним помешканням.
Сучасний рекреаційний простір є обличчям міста. Вони створюються з метою відновлення самопочуття та працездатності людини,
до них відносяться: парки, сквери, набережні, бульвари і т.д.. Рекреаційні простори підрозділяються на декілька ієрархічних рівней, диференціюються за демографічним складом рекреантів, за видами діяльності, це та територія, де людина може відпочити, поспілкуватися,
знайти для себе цікавий рід діяльності. Тому необхідно створювати
такий простір, який буде комфортним, безпечним, естетично привабливим і задовольняти потреби суспільства.
У сучасному світі рекреаційні території не є простором демонстрування ландшафтних декорацій, а перетворилися в область реалізації ландшафтних технологій для створення середовища з динамічним рухом, розвитком і оздоровленням людини. Вони стали
більш актуальними як простори для постійного оновлення і зміни в
порівнянні з простором для пасивного споглядання.

370

Відмінною особливістю сучасних прийомів формування рекреаційних територій міст є те, що:
- передбачаються розвиваючі сценарії (заняття спортом,
спілкування в природному оточенні, професійні контакти і корпоративні зустрічі, активні ігри підлітків, рух на велосипедах по облаштованим доріжках, участь в пізнавальних і креативних процесах під
відкритим небом, відвідування імпровізованих концертів і вистав на
відкритих майданчиках та інше).
- рекреаційні території створюються багатофункціональними
та мобільними, в залежності від сезону, погодних умов, свят, рекреаційних переваг людей, форми можуть бути замінені.
- важливою складовою сучасного рекреаційного простору є
збереження природньої композиції ландшафту, шляхом модернізації,
впровадження рослин і сучасних технологій.
- у сучасному ландшафтному дизайні простір формують таким
чином, щоб в різні пори року він сприймався в яскравому ключі.
Взимку досить красиво виглядають такі рослини як: ялина, глід, бересклет, ялівець, горобина.
- активно використовуються озеленені покрівлі і вертикальне
озеленення фасаду. Цей прийом ще більшою мірою занурює людину в
середовище природи. Озеленення дахів дозволяє раціонально використовувати територію будівлі і дає простір для побудови садів і місць
відпочинку. Перевагою є те, що рослини очищають повітря та є хорошою шумоізоляцією.
- використовуються сучасні технології, наприклад, світломузичні установки, співаючі фонтани, WI-FI зони, збір дощових вод, використання кінетичної енергії, наприклад, при запуску велотренажерів,
запускається модель світлофора і звукові динаміки. та інше.
Сучасною тенденцією є розвиток теорії «атракціону», тобто
поєднання непоєднуваного. Це та територія, де створюється свято,
конкурсні програми, арт-виставки. На цій ділянці використовуються
яскраві, контрастні поверхні для залучення навколишнього інтересу.
В останні десятиріччя все більш отримує розвиток «концепція
зеленої трансформації» – нова стратегія міст стосовно перетворення
колишніх промислових і складських територій в життєво важливий
для міста елемент природного інфраструктури, що сприяє нормалізації
екологічної ситуації, що є частиною цілеспрямованої містобудівної
політики.
Висновки. Рекреаційний простір має бути: комфортним, безпечним, естетично привабливим, оснащеним новими технологіями. Це
той простір, який об'єднує людей різних вікових груп, рас і культур і
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створює умови для сприятливого відпочинку. Актуальна сучасна
ідеологія рекреаційної території - як простору свободи вибору рекреаційних занять і постійного інтелектуального розвитку.
ПРИНЦИПИ СТАЛОЇ АРХІТЕКТУРИ У ФОРМУВАННІ
КУЛЬТУРНИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ЦЕНТРІВ
Буреггаб Саіф-Еддін
Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт.,доцент
Актуальність проблеми. З ростом туризму і пошуком культурних комунікацій, глобалізацією економіки і вирішенням загальних
проблем світового суспільства, зростає попит на будівництво культурних центрів, які можуть представляти ту, чи іншу країну в різних містах України. Так, у зв’язку з великою кількістю і студентів, і туристів з
Марокко, які перебувають у нашому місті, є необхідність у такому багатофункціональному центрі, який може донести історію і культуру
Марокко і бути культурним посередником між нашими країнами. На
сьогодні подібних будинків і споруд немає. Нормативні документи
охоплюють загальні прийоми проектування культурних центрів.
У зв'язку з цим можно констатувати, що ціллю наукового дослідження є виявлення прийомів архітектурного формування культурних представницьких центрів (КПЦ) на принципах сталої архітектури.
В останнє десятиліття, в тому числі стосовно і архітектури,
широко вживається поняття «стала». Цей термін корелюється з Концепцією сталого розвитку (англ. sustainable development), прийнятої
ООН в якості стратегічного напрямку з 1980-х рр. У доповіді Комісії
ООН по навколишньому середовищу і розвитку «Наше спільне майбутнє» сталий розвиток визначено як шлях, при якому «Забезпечуються потреби нинішнього покоління без обмеження можливостей
наступного покоління задовольнити його потреби» [1, 59]. Відомий
британський архітектор Н. Фостер досить метафорично виділяє сталу
архітектуру як «спосіб досягнення максимального мінімальними засобами» [2]. У контексті цих процесів необхідно визнати, що архітектори
можуть мати значний вплив на відновлення екологічної рівноваги і
забезпечення високої якості життя людей, створюючи архітектурне
середовище, яке задовольняє потреби людини і в той же час зберігає,
або навіть покращує стан природи. Така архітектура і архітектурне
середовище і є сталим.
На основі наукових методів таких, як: аналіз і синтез, історичний метод, а також, метод моделювання, було доведено, що су372

часний підхід до проектування КПЦ може бути запропонований тільки
на принципах сталої архітектури. Виявлені прийоми архітектурного
формування культурних представницьких центрів (КПЦ) на принципах сталої архітектури і є науковою новизною.
Висновок. Розуміння важливості сталого розвитку в галузі архітектури і будівництва можна виділити декілька основних принципів
сталої архітектури, і їх реалізацію у архітектурному формуванні КПЦ:
• підтримання екологічної рівноваги між природними і штучними компонентами – реалізується в архітектурі в прийомах «зеленої»
архітектури: атріумний простір моделює природний осередок з водоймами, гео-пластикою і рослинами, а також, тераси і рекреаційні простори наповнюються зеленими зонами у вигляді зелених садів;
• перехід до маловідходним або безвідхідним будівельним
технологіям – енергозберігаючі технології – подвійний фасад, вітражне скління, природні будівельні матеріали і т. ін.
• застосування спів-масштабних конструктивних і об'ємнопросторових рішень, вписаних у контекст природного середовища –
принцип органічної архітектури – візуальний зв’язок внутрішнього
простору з зовнішнім;
• економічність, зведення економічно вигідних архітектурних
об’єктів таких, як КПЦ – за рахунок моделювання у форматі ВІМ технологій запропоновано оптимальні моделі;
• зниження споживання ресурсів, вдосконалення містобудівних рішень шляхом використання енергоефективних технологій,
енергозбереження і використання поновлюваних природних джерел
енергії – збір і використання дощової води, сонячних колекторів, теплових насосів і т. ін.;
• підвищення фізичного і психічного комфорту людей шляхом
поліпшення функціональних, мікрокліматичних і естетичних параметрів довкілля – атріумний простір моделює природу і формує образ
гармонії і природного зв’язку людини і Природи, а також, вирішення
благоустрою прилеглої території як частини пішохідної комунікації;
• впровадження природного компонента в структуру будівлі,
використання рослинності як такого фактору, що формує середовище;
• орієнтація на регіональні компоненти, орієнтація на місцеві
природні, ландшафтні та культурні умови;
• цілісність архітектурно-просторових рішень, основаних на
реакції споживача на середовище, як системі «людина-середовище» комплексному поєднанні всіх компонентів.
1. «Наше загальне майбутнє» — Доклад Всесвітньої комісії по питанням довкілля і розвитку. URL: http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf
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2. Foster+Partners/Jaffe House (Skybreak House) UK 1965–1966. URL:
http://www.fosterandpartners.com / projects/jaffe-house- (skybreak-house)/

ПРИЙОМИ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ В СТРУКТУРІ
ВЕЛИКИХ МІСТ
Вислогузова І.С.
Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент
Актуальність проблеми. Основні принципи діяльності інноваційно-освітнього центру базуються на тому, що інновації в освітній
сфері розглядаються як найбільш перспективні тенденції та процеси в
розвитку сучасної системи освіти, викликані до життя реальними факторами цивілізаційного розвитку людства.
Поява освітніх інновацій зумовлено не тільки еволюційним
розвитком людського знання, а й змінами геополітичного, економічного, соціально-культурного характеру.
Інноваційні технології – це набори методів і засобів, що
підтримують етапи реалізації нововведення. Інноваційні технології в
сфері освіти не можуть не показувати сучасні суспільні, наукові, технічні та інші досягнення сучасної цивілізації. Вони повинні забезпечувати соціальні, духовні та культурні потреби людини, сприяти досягненню суспільного прогресу, активізації і розширення міжнародної
наукової комунікації, демократизації та гуманізації освіти. Саме для
таких цілей створюються інноваційно-освітні центри.
Важливим принципом в організації роботи центру є програмно
цільовий підхід, який передбачає створення постійних і тимчасових
науково-дослідних колективів із залученням фахівців центру та інших
установ і організацій.
Головними цілями діяльності інноваційно-освітніх центрів повинні стати:
• організація та проведення наукових досліджень і створення
науково-методичних розробок у сфері інноваційних технологій;
• створення нових принципових підходів до організації та наповненню освітнього процесу;
• поширення та удосконалення інноваційних методів і форм
роботи;
• підвищення рівня професійної та педагогічної компетентності професорсько-викладацьких кадрів на основі поєднання науки.
Навчально-методична діяльність інноваційно-освітнього
центру також здійснюється в декількох напрямках:
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• створення та організація спеціальних навчальних курсів за
інноваційними технологіями;
• організація роботи творчих майстерень, майстер-класів,
семінарів та тренінгів.
Функціональними групами просторів, є:
1. Освітні простори, які враховують специфіку освітнього центру та технологій. Ці прости включають:
- Приміщення для індивідуальних занять та консультацій (на
1-5 чол.), малі аудиторії (до 20 чол.), аудиторії для семінарів (до 50
чол.), загальні аудиторії (до 150 чол.)
- Комп’ютерні приміщення для навчання (до 30 чол.)
2. Приміщення для наукової діяльності:
- Лабораторії (від 3 до 20 чоловік)
- Кімнати для проведення переговорів (від 5 до 20 чоловік)
3. Простори для науково-організаційної діяльності:
- Зали для проведення заходів (на 100 чоловік)
- Інформаційні центри для забезпечення дистанційної діяльності, локальні бібліотеки та сховища.
4. Адміністративні приміщення (кабінети керівників, офіси
відділів, кімнати переговорів, приміщення для забезпечення
функціонування та експлуатації будівлі).
Окремою групою, є приміщення для забезпечення харчування
(ресторани, буфети, столові, кафе та їх службові приміщення).
Одним з основних принципів побудови просторової структури
інноваційно-освітнього центру є те, що простори є трансформованими
та план має вільну структуру. Таким чином реалізується принцип вільного планування без несучих стін з можливістю зміни конфігурації
приміщення та варіювання висоти на різних поверхах.
Сучасні інноваційні центри намагаються все більше поєднатися з природою, стати її одним цілим. Тоді людина буде мати змогу стати частиною даної екосистеми та відкрити нове дихання, що буде
сприяти її науковій діяльності. Таким чином одним з прийомів поєднання стало залучення природньої середи у внутрішню структуру
будівлі.
Висновки. Таким чином, створення спеціальних інноваційноосвітніх центрів, організація та діяльність яких базується на комплексному підході, послужить дієвим механізмом модернізації і реформування всієї системи вищої школи в Україні, що прискорить її входження в загальноєвропейський і світовий освітній простір.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ФОРМУВАННІ ЖИТЛОВИХ
КОМПЛЕКСІВ
Штукіна О.С.
Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент
Актуальність проблеми. У зв’язку з інтенсивним розвитком
міст, збільшенням чисельності населення в них, зростанням промисловості у великих містах, ускладненням інфраструктури міст і загостренням соціальних проблем питання організації архітектурного середовища життєдіяльності міського населення набувають особливого значення. Сучасне місто – це складна ієрархічна багаторівнева система з
інтегрованою взаємодією компонентів, що характеризується великою
кількістю економічних, соціальних, транспортних, екологічних, композиційно-планувальних, архітектурно-художніх (естетичних) та інших проблем. Особливо це стосується великих і найбільших міст,
кількість яких в усьому світі невпинно зростає.
Крім вище перерахованих, в сучасних містах поєднується ще
кілька проблем. По-перше, архітектурне середовище сучасних міст
потребує серйозної реконструкції. По-друге, місто не завжди може
задовольнити усі потреби мешканців і їх вимоги до рівня архітектурного середовища.
Водночас, в сучасному світі все більшу роль починають
відігравати вимоги до якості житла, відповідність яким охоплює багато
сфер життєдіяльності людини.
Таким чином, виникає потреба у створені житлових комплексів, які б поєднували в собі декілька функцій. Тобто, мова має йти
про розвиток та вдосконалення нового типу архітектурних об’єктів –
багатофункціональних житлових комплексів.
Спочатку термін Компаунд (житловий комплекс) вживався
для позначення (в наукових роботах західних вчених) традиційної форми китайського домоволодіння, призначеного для спільного проживання членів великої родини і складався з декількох будинків, обгороджених по периметру ділянки стіною. На думку деяких дослідників,
розмір і розташування такого житла відображало в собі конфуціанські
ідеї ієрархічного соціального порядку і взаємозалежність членів сім'ї.
В результаті традиційний компаунд включав в себе такі
обов'язкові характеристики:
1) Загальна інфраструктура;
2) Розширене сімейне домогосподарство (що включає в себе
кілька сімей, пов'язаних між собою родинними узами);
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3) Наявність особистих, частково особистих і громадських
місць;
4) Функціональна необхідність в наявності специфічної структури і відповідного управління нею;
5) Певний рівень соціального і економічного взаємодії домогосподарств, що входять в компаунд
Поступово поняття «компаунд» стало застосовуватися і по відношенню до місць проживання з аналогічними характеристиками по
всьому світу.
В цілому (за винятком наявності розширеного сімейного господарства) початкові характеристики компаунда збереглися і в його
сучасних інтерпретаціях. У наш час житловий комплекс характеризують, як один або (частіше) кілька багатоквартирних житлових будинків, об'єднаних єдиною, спеціально спланованою територією, побудованих в єдиному архітектурному стилі і які утворюють єдину територіально-просторову цілісність.
Сучасні тенденції у формуванні ЖК включають в себе: атріумний простір і зимові сади, як елементи, що формують структуру будівлі; розвиток простору по вертикалі будівлі; висотні будівлі, як нова
біокліматична структура - створення будівель на основі біокліматичних принципів організації простору.
Висновки. Житловий комплекс є невід'ємною частиною сучасного міста. Як і багато іншого житла, ЖК включає в себе комплексний підхід. Це означає, що він несе в собі декілька функцій, наприклад: торгову та продовольчу, спортивну та розважальну чи багато
інших. ЖК також впливає на рішення таких проблем як: енергозбереження, безпека району, покращення інфраструктури та рекреації, а
також забезпечення доступного, комфортного, та екологічного житла.
Будучи складовою частиною в області розвитку містобудування, житлове господарство є ключовім елементом у забезпеченні сталого міського розвитку.
ПАРКІНГИ ЯК ОБ'ЄКТИ ГУМАНІЗАЦІЇ МІСЬКОГО
СЕРЕДОВИЩА
Чубарова Д.С.
Науковий керівник – Крижановська Н.Я., д-р архіт., професор
Прогрес розвитку цивілізації невід’ємний від історії розвитку
транспорту. З розширенням держав, будівництвом міст, із розселенням
людей на все більш великих територіях, зростанням торгівлі темпи
розвитку транспорту постійно збільшувалися. В даний час загальна
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чисельність легкових автомобілів має тенденцію до значного зростання. Масова автомобілізація породжує величезну кількість взаємопов'язаних між собою проблем: соціальних, економічних, екологічних,
санітарно-гігієнічних та ін.
Індивідуальний автотранспорт частіше поглинає відкриті простори міста, ускладнюючи контакт людини з природним оточенням.
На сьогоднішній момент автомобілі зберігаються в самих
невідповідних місцях, на тротуарах, газонах і навіть на дитячих майданчиках. Населення міст все більше відчуває кризовий стан середовища, що включає місця зберігання автомобілів, незручність користування парковками, постійні конфлікти рухомого і нерухомого автотранспорту. Зростає вуличний травматизм. Вплив транспортних засобів, в тому числі їх паркування, часто призводить до дегуманізації
міських просторів, дискомфорту і екологічної кризи міського середовища. За ступенем руйнівного впливу на міське середовище транспортні комунікації і їх об'єкти відносяться до числа стабільно агресивних. Тому стосовно до них відчувається максимальна необхідність
пошуку ресурсів природи, здатних знизити гостроту існуючих проблем.
Проведений аналіз формування архітектури паркінгів дозволив виявити їх специфіку проектування. Вона, перш за все, визначається характером розміщення в структурі міста, необхідністю створення індивідуального художнього образу будівлі, збагачуючи естетичні характеристики міського середовища за рахунок застосування
ландшафту, світло-кольорового дизайну, а також необхідністю
здійснення екологічних функцій.
Зарубіжний досвід містобудування дозволяє робити такі висновки щодо розміщення на території міста різних видів парковок з
урахуванням поясного зонування:
- центральна зона – будівництво переважно підземних багаторівневих парковок, поєднаних з офісними будівлями, це дозволить
максимально ефективно використовувати найдорожчу міську землю;
- серединна зона – будівництво переважно надземних багаторівневих парковок, вартість землі в серединній зоні міста значно
нижче, а будівництво надземної багаторівневої парковки менш витратне, ніж підземної;
- периферійна зона – можливе будівництво майданчикових
парковок, так як в цій зоні зазвичай багато вільних територій і вартість
землі найменша, проте необхідно враховувати перспективи і напрямки
розвитку міста.
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У периферійній зоні міста зі значними земельними ресурсами
можливо будівництво більшої кількості автомобільних стоянок
відкритого типу.
Слід зазначити, що з урахуванням поясного зонування міста
передбачається відповідна поверховість парковок.
При формуванні художнього образу будівель паркінгів необхідно враховувати функціональний і естетичний масштаб цих об'єктів.
Функціональний масштаб повинен розглядатися не тільки як
специфічна якість архітектури будівлі та навколишньої забудови, але і
як результат створення певної оптимальної функціональнопланувальної структури об'єкта, що підкреслює його основне призначення. Його фізичні розміри визначаються оптимальною поверховістю
будівель паркінгів. Вона відповідає шести поверхам.
Естетичний масштаб, в основу якого можуть бути покладені
різні теорії пропорціонування і сприйняття повинен розглядатися в
єдності з
функціональним масштабом, а не як самодостатній засіб
побудови образу будівлі, за винятком тих випадків, коли естетичні
якості є провідними
(ансамблевість забудови).
Вимоги естетики можуть відкоригувати функціональний масштаб, але в свою чергу функціональний масштаб є пріоритетним, тому
що він виявляє розмірності і пропорції елементів, що несуть певне
функціональне навантаження, обумовлене вимогами експлуатації
об'єктів.
Слід зазначити, що художній образ паркінгів як механізованих, так і звичайних залежить від взаємозв'язку з усіма елементами
міського простору. Тому сучасне архітектурне середовище паркінгів
повинно включати в себе елементи благоустрою, озеленення та
освітлення, а також елементи інфодизайну. Паркінг та елементи насичення його архітектурного середовища, взаємодіючи між собою за допомогою об'ємно-планувальних зв'язків, формують комфортний рівень
життєдіяльності не тільки автовласника, а й простих городян.
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